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Geng ltdminal,
$apa gang Salahr

Lagi-lagi kekerasan geng. Setelah geng motor
beberapa bulan silam, penganiayaan oleh geng

terjadi lagi di Semarang dan Pati. Seorang anak
tewas akibat di keroyok sekelompok remaja
yang menamakan diri sebagai geng Kacau. Di
Pati, geng Nero yang juga beranggotakan
remaja melakukan penganiyaan dan tindak
kekerasan. Lumayan heboh karena kali ini
oknum-oknum pelakunya adalah anak-anak
perempuan. Thpi bukanya disembunyikan, aksi
kekerasan tersebur justru 'diabadikan dalam
sebuah handphone yang akhirnya beredar di
intemet.
Bicara soal geng, dengan menghilangkan
konotasi negatifrrya, sebenarnya geng tidak
jauh beda dengan kelompok, organisasi,
komunitas atau jamaah. Semua itu terbentuk
dari dorongan naluri manusia yang ingin
berkomunikasi dan bersosialisasi serta
mendapatkan kenyamanan di dalamnya.
Caranya dengan mencari orang-orang yang
seragam dalam satu atau bahkan banyak hal;
kesamaan interest atau kecenderungan, hoby,
persepsi, daerah asal dan lainnya. Hanya saja,

stigma melekat pada "geng" karena secara
empiris, mereka mengambil bagian yang cukup
banyak dari kasus-kasus kekerasan dan
penyimpangan yang terjadi.
Geng yang juga identik dengan remaja, bisa
dikatakan adalah wadah informal bagi remaja
untuk lebih bisa berekspresi, mencari
kenyamanan dan keamanan bahkan
superioritas. Karena seperti kata orang, remaja
adalah jiwa.jiwa yang selalu gelisah mencari
jati diri. Ia akan melakukan apa saja untuk
memenuhi kehausannya. Sedang jiwa muda
adalah jiwa yang masih labil, tindakan-
tindakannya mudah dipengaruhi oleh berbagai
hal di sekitarnya; figur, tren, teman, kondisi
keluarga, pendidlkan dan lingkungan.

r- risal ah

Kecenderungannya selalu mengarah pada hal.
hal yang sifatnyahauingfun alias yang senang-
senang saja dan pola berpikirnya seperti
pepatah J awa, kw aduk w ani kur mtg duga, y ang
penting berani tanpa perhitungan akibatnya.
Dengan begitu, peluang terkontarninasj hal.
hal yang buruk sangatlah besar hingga
mendorong munculnya perbuatan.perbuatan
yang kurang baik bahkan destruktif.
Namun demikian, bukan-berarti mereka
adalah individu yang harus selalu dimengerti
saja, dengan terus menerus inencarikan
kambing hitam dari banyak hal.; orang tua,
sekolah, sistem pendidikan ataupun
pemerintah, tanpa memberikan sanksi
pelajaran jika melakukan kesalahan. Karena
bagaimanapun mereka juga memiliki iradah
dan nalar yang mandiri. Kesalahan yang
dilakukan adalah eGk dari kegagalan dalam
tan1i7, membedakan yang baik dan buruk, dan
memilih yang baik sesuai fitrahnya. Dan bahwa
kesalahan yang dilakukan harus
dipertanggungjawabkan dihadapan manusia
rnaupun pada Sang Pencipta.
Sedang bagi orangtua, kejadian semacam itu
adalahwaming, peringatan agar lebih berhati-
hati dalammendidik, memilih cara pendekatan
yang pas dan baik serta melakukan
pengawasan. Sebab, semua anak memiliki
peluangyang sama untuk terjerumus pada hal
yang destruktif. Penjagaan dan kepedulian
juga harus terus diberikan karena bisa jadi anak
kitalah yang jadi korban.
Bagi sekolah dan sitem pendidikan, semua ini
bisa menjadi bahan evaluasi agarjangan hanya
mengedepankan capaian-capaian pada aspek

teori semata. Thpi leblh dari itu, keduanya juga

harus menggenjot peningkatan pada aspek
ruhiyah dan akhl aqiy ah. Walalhua' lam (av iv)
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Potret Pernikahan
Nabi .€:'

Melalui buku ini, penulis menjelaskan bagaimana
potrel sejarah pernikahan yang pernah Nabi
Muhammad ,,:l lakukan. Penulis menyingkap berbagai
hal seputar potret dan gambaran kehidupan rumah
t6ngga Rasulullah i., terutama yang terkait dengan
hikmah, rahasia dan latar belak:tng dari pernikahan
Beliau.

Selain itu, penulis juga menjelaskan riwayat singkat
sosok Ummahatul Mukminin. Berbagai keteladan para
istri'istri Beliau dilukiskan dalam balutan pemaparan
yang sarat hikmah dan penuh pelajaran. Dengan
demikian kita akan lebih tahu, bagaimana sosok para
wanita yang dinikahi nabi tersebut dan mampu
meneladaninya.

IDUP SEHAT DEIIGAil ZAKAT
Bagi sementara orang, ungkapan tersebut mungkin terasa aneh. Apa hubungan antara
hidup sehat dengan zakat? Bukankah kalau ingin hidup sehat de-ngan makan dan olah
raga teratur? Apalagi secara kasat mala, ketika sesoorang membayar zakal, justru
hartanya menjadi berkurang?

Jangan Cuma penaearan. Simak lebih jelas dalam buku ini. Melalui buku ini penulis
menyajikan berbagai rahasia menakjubkan dibalik perintah zakat. Dengan disertai dalil
yang shahih dan data akhurat penulis menjelaskan zakat tiniauan syari'al, ekonomi dan
medis.
Lebih jauh buku ini menjelaskan tentang :

. Bagaimana pemahaman dan kedudukan zakat dalam syari'at lslami
o Bagaimana zakat dapat mengembalikan ddn mempertahankan kesehatan tubuh; .. Apa saja keutamaan dan manfaat zakat untuk kesejahteraan umal;I Bagaimanapenghitunganzakat. ,
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085279865AR."mata memandang
kecantikan dari rupa wjahnya,akal
memandang kecantikan dari kecerdasan

dan kepandaian,tapi hati memandang

kecantikan dari ahlak dan budi pekerti"

AIFAH,LAMPUNG

AR: "Datangilah suatu kaum dengan

kebaikan,keramahan dan persahabatan.

Niscaya kita akan mendapatkan balasan

seribu kali kebaikan,seribu kali
keramahan dengan penuh
persahabatan" (lmas,indramayu)
985224000

AR:"jika kamu bersabar maka takdir
ALLAH akan berjalan padamu
sedangkan kamu mendapat pahala. tapi

jika kamu berkeluh kesah maka takdir
ALLAH akan tetap berjalan padamu

sedangkan kamu mendapatkan
dosa.{amin tg priuk semper }081905390

Dari Jndral Khaththab Rhmhullah:" Kita

tidak ditanya tentang hasil perjuangan

kita,tapi kita akan ditanya tentang apa

yg sudah kita lakukan,sampai dlmana
usaha kita.Hanya ALLAH yS

menentukan kemenangan.Allah yg

menentukan siapa yg berkuasa.
Hendak'y kita tanya pd diri kita sendiri,

kenapa tidak menolong mujahidin?
Kenapa kita tidak memulai?Kenapa kita

tidak berusaha?Keputusan ditangan
Allah.Sebagian orang sibuk meneliti,

mempelajari,menganalisa masalah,apa

yg terjadi, &sbgai'y, Cara demikian
bukanlah cara yg tepat,kila berusaha dan

bertawakal kepada Allah".(TPA Al
Furqon,SalSa,LamTim)085269526

AR: Perbanyaklah menanam kebaikan

meskipun org yg menerima kebaikan itu

tidak membalas dg kebaikan sebab

kebaikan yg kita tanam,pasti akan
dipanin hasilnya.entah sekarang,esok
atau mungkin jadi ladang amaldiakhirat
kelak (abu mullikha,Tajjan kangean)

085931301
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I u Ploftl Aliran Sesatilil
ll D,ssalaamu'alaikum warahmatullaah wabarakaatuh,
[ ]"V" pelanggan lama kamu nich Ar. Ayo donk, Ar risalah
mYatin profil aliran-aliran dan paham-paham sesat yang
akhir2 ini menyerbak. Atau klo nggak, muatin donk fatwa-
fatwa MUI tentang mereka, biar kita tuh nggak gampang
tertipu atau bahkan tertarik untuk mengikuti aliran/paham
seperti itu atau yang sejeisnya yang dimungkinkan akan
semakin banyak bermunculan...

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabara-
kaatuh

Gilang Maulana

Jl Kolonel Sugiyono 58 Rt 04 Rw V

Cilacap Selatan, Cilacap, Jateng

Red:
Wa'ataikumsaldam warahmatullaah wabarakaatuh.

',Jazakumullah khairan. Aliran sesat memang
,meresahkan dan-harus diwaspadai. Sangat penting bagi
iumat lslam secara umum untuk mengetahui agar tidak
iterpengaruh ajarannya. Tentang profilnya, untuk saat.ini
ikami minta maaf, sepertinya belum bisa memuatnya.
iBarangkali keterangan tentang hal ini akan lebih
lgamblang jika ditulis dalam bentuk buku. Syukran.

Ituhon Doa Orang ltofir!

Assalaamu'alaikum warahmatullaah wabarakaatuh.
Kepada ar-risalah yang sunnah, mengikuti hadist nabi dan
hukum Allah. Aku ingin kritik edisi 84, masalah artikel rahasia
bersin.
"Dan tahukah anda, ungkapan senada juga diucapkan dalam
berbagai bahasa dan bangsa. Di inggris GOD BLESS
YOU....dst. "
Tahukah anda ar-risalah islam lebih mulia dari mereka,
kenapa musti mencantumkan doa orang kati laknatullah.
Dan seterusnya yang tidak berfaidah.
Perlu ingat dan tegas surat Al-kafirun " Hai orang-orang kafir
aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah."

, Sudah jelaskan? jadi tolong lebih berhati-hati lagi. Karna
tulisan yang anda tulis akan di pertanggung jawabankan di
hadapan Allah.

. Pesan saya, untuk ar-risalah pembacamu bukan saja orang
I tua, tetapi anak muda yang ingin, benar, ridha menyelami
i ilmu Allah. Jadi tolonglah kamu dalam kebaikan mereka dan
i saling menasehati dalam meningkatkan ibadah kepada Allah
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Ta'ala. Allahuakbar.......maju terus ar-risalah
menegakan tiang agama ISLAM.
Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabaraka

Meili Zarnih, meili-336415@yahoo

Red: Wa'alaikumsalaam warahmatullaah wabarakaatuh.
Jazakumullah khairan. Kami sampaikan terima kasih atas
masukannya. Namun perlu diketahui, tulisan tersebut bukan
bermaksud mengajarkan ucapan orang kafir melainkan
hanya sekadar tulisan yang sifatnya informatif. Dari situ kita

bisa mengambil faidah diantaranya, kita bisa tahu betapa
berbedanya kita dengan mereka. Mereka mengembalikan
keyakinan mereka pada mitos sedang kita kepada tauhid.
Faidah lain, kita juga bisa tahu bahwa meskipun kalimat
"god bless you" yang mereka ucapkan memiliki arti yang
agak mirip dengan " Yarhamukallah" (semoga Allah
merahmatimu) tapi kita tidak boleh mengucapkan kalimat
semakna, dengan bahasa lnggris, Portugal, ltalia maupun
bahasa lndonesia karena tidak sesuai sunah, seperti yang
sudah kita ketahui. Semoga bisa dimengerti.

Asslmu'alaikum. lmam Malik Bin Anas

r.h.l berkata: Perisai orang a'lim
adalah"AKU TIDAK TAHU' Dan jika

dia melupakan dia akan terluka. Min:

A.RTDUWAN (KALSEL). 08525 1 565

Jadikan suami mu sbg poros kehidupan

dan engkau berpu tar disekeliling
nya.Dan istri shalihah adlh harta
terpendam yg setiap hari di temukan

mutih ra -mutiara baru didalamnya.
(hamba Allah). 081 329480

AR : "keseiukan 'hati berawal dr

keikhlasan kt terhadap ALLAH

keikhlasan hati adl tnpa pamrih

kemurnian jiwa berawal kepasrahan diri

kpd ALLAH pasrah karena hanya allah

lah yg menentukan jlnx bola bumi ini.."

Andriyana,085730027

AR:"Setiap Pertentangan, Setiap
Kegagalan, & Setiap Hati yg Terluka

membawa Benih2 keberuntungan yg

lebih Besar"
<puji_magelanp085292968

Rumah tangga yg mawaddah n sakinah,

bukan rumah tangga yg lanpa maslh, tp

rumah tangga yg bs menyelesaikan

segala mslh. (Abu munadial jannah,

Aceh)081360080

0852791 l SBrgsiapa yg meamlkn ilmu

yg tlh ia ktahui,niscy Allah kan

mwariskn kpdnya ilmu yg blm ia ktahui.

(Eliana,SMAN3 Metro)

08564731 8Saat Allah mJwb d0amu,la

mmintalmANmu.saat Allah bLM mJwb

doamu,la mmintaKsabArNmUdan

SAat Allah mJwb tp bKn doamu,la

MmiLiH Yg t'baek utKmu(Naya-Solo)

ar- ris al ah
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iapapun orangnya, Pastl serlng
menghadapi dilema. Atau paling tidak
menghadapi dua pilihan atau lebih yang

harus segera dia putuskan. Pilihan untuk kerja

di mana, rnenerima lamaran ataukah tidak,

melanjutkan kuliah atau kerja, rnembeli suatu

barang ataukah tidak, hingga penentuan hari

untuk melakukan sesuatu.

Selain pertimbangan akal, musyawarah dan

ikhtiyar ragawi yang logis, manusia memiliki cara

yang berbeda-beda untuk memantapkan pilihan.

Aneka Cara MenyimPang dalam
Menentukan Pilihan
Orang Arab Jahiliyah dahulu mengenal istilah

azlam. Mereka menggtrnakan tiga anak panah,

panah pertama diberi tulisan "lakukan", yang

kedua "jangan lakukan", sedang yang ketiga

tak ada tulisan apa-apa. Mereka meletakkan

tiga panah itu dalam Ka'bah. Ketika seseorang

menghadapi pilihan, maka ia datang ke Ka'bah.

Lalu meminta juru kunci Ka'bah mengambil

satu anak panah secara acak. Apa yang akan

diperbuat orang itu tergantung isi tulisan dalam

panah itu. Jika ternyata yang diambil adalah

panal-r yirng tirlirk iir'lir ttrlisannya, m:rka uncliat-t

cliulang lilgi.

Sebiigitu-r I agi ketika hencliik nlenlu ttrsk2ul

pergi ?ltau ticlak, mereka t-uenerbtrngkan br-rruug.

Jikzr burung terhar.rg ke nrah k:rnan, tncrckir:rkzru

pergi karena meyakini sebagai isyar:rt h:rik' Tapi,

jika ternyata burung itu terbang ke arah kiri,
mereka mengurungkan niatnya, karena itu
dianggap isyarat buruk. Kedua cara itu telah

diharamkan dalam Islam. Namun, sebagian

masyarakat kita masih menggunakan cara yang

mirip dengan itu. Misalnya dengan menghitung

kancing baju,. memulai dari
"ya...tidak...ya...tidak.." hingga kancing baju
yang terakhir. Begitupun yang kedua, ada yang

mengurungkan niatnya bepergian karena

melihat ular melintas jalan di depannya. Hal itu
dianggapnya sebagai'fi.rasat' buruk.

Cara sesat yang lain adalah dengan

mendatangi dukun. Sebagian belum mantap

dalam memilih hzrri pernikahan atau yang lain

sebelum rnendatangi tukang ramal. Thmpaknya,

nasib tragis seorang yang dianggap paling pakar

dalarn numerolog Jawa (ahli hitung'hitungan
untuk mengetahui nasib baik atau buruk) yang

tinggal di Solo, belum diambil sebagai pelajaran.

Ia ditangkap karena kasus pencurian. Nah, dia

saja tidak tahu hari apesnya,'bagaimana dengan

hari apesnya ()rang lainl

Islam bersikap tegas terhadap para dukurt.

Ibnul Qayyim menyebut dukun sebagai irasul'

setan. Karena posisinya yang menyaingi
Rasulullah g. Baik dalam hal memberitakan
yang gaib maupun ritual ibadah. Mereka
meramal nasib masa depan, tapi'wahyu'nya dari

setan, begitupun ritual ibadah yang aneh-aneh,

sumberny.a juga dari setan. Karenanya, Nabi S
bersabda,

"G'J"A * ;;:tb u^k' )i uf ; ;( ";
'^'"') .e \, -u &J ;' 3 i( u- 'rs

"Baraugsiirptr yaug trtentllrttttlgi tltrktrtl atatr

p:rrnnorur:rl, lnltr urcurl-teulrrkiru lrpir yirng clia

k:'rtirkan, t.r.rakzr sunggtrh ciia telirh ktrftrr tcrhirclal.r

apir y:urg dibirwir olcl.r Mtrhirmmad Shallallrlul

alail'ti wasallam." (HR al-Hakin'r, bcliatr bcrkirtir,

:hadits ini shahih menurut syarat Bukhari dan

Muslim)

Ada lagi yang lain, ketika menghadapi dua

pilihan, dia kerahkan seluruh pikirannya,
mencari pembanding' menganalisa, lalu
menyimpulkan, itu saja yang diandalkan. Ia lupa,

betapapun manusia itu cerdas, toh Allah
menetapkan keputusannya sesuai kehendak'

Ny", bukan kehendak orang Yang
merencanakan. Faktanya, berapa banyak cara

yang ditempuh sama, namun hasilnya berbeda.

n"

ar-ri s alah
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MutholaaW
Serahkan Pilihan Kepada Allah
Manusia adalah makhluk yang lemah,
membutuhkan pertolongan Allah Th'ala dalam
segala urusannya. Karena Allah mengetahui
segala yang gaib, sedangkan manusia hanya bisa

memperkirakan mana yang akibatnya baik
baginya di kemudian hari, mana pula yang
berakibat buruk. Maka, pilihan cerdasnya
adalah, memohon pertimbangan kepada Allah
dengan istikharah. Lalu ia jalani apa yang
menjadi kemantapan hati, atau sejauh
jangkaun akalnya, mana yang baik untuk ia
lakukan. Allah berfirman,

Dan Rabbmu menciptakan apa lang Dia
kehendaki dmt memilihnya. Sekali-kali ddak ada
pilihan bagi mereka. Maha Suci Allah dan Maha
Tingi dari apa 1 mtg merel<t p er sekutukmt (dengan

Dia). Dan Rabbmu mengetahui apa JrLng
disanbuny ikan (dala^) dada mer el<a dan ap a ) ang
mereka rLyatakan. Dm Dialah Allah, tidnk ada
ilah(yangberllakdisembah)melainkanDia,bagi.
Nyalah segala puji di drmia dm di akhirat, dmt
b agi-N y ahh s e gala p enentumr dmt twry a kep ada -

Nyalahl<nnwdilernbalil<nn.(QS.al-Qashash68-
70)

Dalam menjelaskan ayat di atas, ahli tafsir
kenamaan Imam al-Qurthubi menyitir
perkataan sebagian ulama, "Tidak selayaknya
seorang hamba melangkah untuk suatu urusan
dunia sebelum meminta pertimbangan kepada
Allah, deng-an cara shalat dua rakaat
istikharah."

lstikharah adalah Tradisi Para Salaf
Para salaf memahami hal ini, sehingga mereka
memohon pertimbangan kepada Allah dalam
segala urusan mereka. Mereka melakukannya
karena hal itu adalah perintah dari Rasulullah
dan teladan yang beliau berikan. Sebagaimana
yang bisa kita baca dalam dialog Ali bin Abi
Thalib dengan seseorang berikut ini,

Dari Ishaq berkata, " Seseorang berkata pada
Ali bin Abi Thalib, "Sesungguhnya Utsman (bin
Affan) masuk neraka." Ali berkata, ".Darimana
kamu'tahu?" Orang itu berkata, " Khreria dia
telah membuat beberqpa bid'ah." Ali bertanya,
" Jika kamu memiliki seorang anak perempuan,
apakah kau akan menikahkannya tanpa
musyawarah?" Ia menjawab, " Tidak," Ali
melanju.tkan, " Apakah pendapatmu itu lebih
baik dari pendapat Rasulullah soal kedua anak
perer.npuannya -yang dinikahkan dengan
Utsman, pen.? Maka coba kau beritahu aku,
ketika Nabi ingin melakukan sesuatu, apakah
beliau istikharah kepada Allah atau tidak?" Ia
menjawab, " Tentu saja beliau istikharah." Ali
berkata, " Katakan padaku, adakah Allah
memilihkan Utsman untukkedua anaknya atau
tidak?" Ali lalu berkata, " Sebenamya Aku telah
menghunus pedangku untuk memenggal
lehermu, tapi ternyata AIIah tak
menginginkannya. Demi Allah kalau saja kamu
tidak menjawab seperti jawabanmu barusan,
pasti aku penggal lehermu."

Contoh lain, ketika Zaenab dilamar oleh
Rasulullah ffi melalui Zaid sebagi utusannya.
Zaid berkata, "'Wahai Zaenab, bergembiralah,
karena Rasulullah ffi mengutusku kepadamu,
beliau melamarmu." Taenab berkata, "Saya
tidak berani menjawab apa.apa sebelum aku
memohon pertimbangan kepada Rabbku." Lalu
Zaenab menuju mihrabnya untuk shalat
istikharah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh
Imam Muslim dalam Kitab an.Nikah.

Berdasarkan hadits ini, Imam an-Nawawi
berpendapat tentang disunnahkannya shalat
istikharah bagi siapapun yang memiliki urusan,

a r-ris alah
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baik dalam keadaan bingung dalam
menentukan pilihan maupun tidak.
Sebagaimana dimaklun-ri, tentu Zaenab
sedikitpun tidak ragu bahwa Nabi ffi adalah
calon suami yang baik. Pun demikian, dia tetap
melakukan istikharah meskipun tidak bingung
menentukan pilihan.

Meskipun ada kemungkinan lain yang
dikemukakan oleh Imam an.Nawawi, yakni
Zaenab €9, melakukan istikharah bukan
karena meragukan Nabi ffi sebagai calon suami
yang baik, tapi bisa jadi karena dia khawatir
tidak bisa memenuhi hak Rasulullah ffi sebagai
suami, karena itulah dia istikharah.

Ala kulli twt, istikhrah te tap b aik dilakukan
meskipun seseorang sudah memiliki kemantapan
dan bukan dalam kondisi bingung mencari
pilihan. Karena, meskipun ia mantap dan yakin,
coh Allah pula yang lebih tahu, mana yang

qqd

terbaik akibatnya. Jika ternyata yang terjadi
berbeda dengan keinginannya, berarti itulah
pilihan Allah untuknya, dan itr,r pula yang

terbaik untuk dirinya. Hendaknya ia tidak
menyesalinya. AbdullahbinUmar gb berkata,
"Sesungguhnya, ada seseorang yang memohon
pilihan terbaik kepada Allah, lalu Allah
memilihkan yang terbaik baginya, namun dia
marah dan kecewa, tidak mau menerima
hasilnya. Padahal Allah telah memilihkan yang

- terbaik baginya." Benarlah apa yang difirmankan
Allah,

" B oleh j adi l<mut memb enci s e xtatu, p adnhal

ia unat baikbagirrw, dmboleh jadi (puk) l<ffivt
maryul<ai sesuaw, padahal ia antat buruk baginu;
Allah ntengetaluti, sedangl<anw ddak mengetalwi."
(QS. al-Baqarah 2 16).\Tallahu a'lam.
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Istikharah artinya meminta pilihan. Abu Amru
Abdillah al Hamadi menjelaskan, istikharah

artinya meminta agar keinginan hati
dicondongkan pada apa yang terbaik dan utama

menurut Allah, dengan cara menunaikan shalat

sunah dan berdoa dengan doa istikharah yang

diajarkan Nabi ffi.
Prakteknya cukup mudah, seseorang

menunaikan shalat sunah -bukan shalat wajib-

clua raka:rt clirn urembaci-t sllrat iipaptrn clari al

Qur'an setelah al Fatihah. Setelah salaur,

nrenrbaca tahmid atau bacaan yang berisi pujian

pada Allah, membaca shalawat untuk Nabi S:
lah.r berdoa dengan do'a istikharah dan ditutr.rp

dengan shalawat. Soal waktu pelaksanaannya,

pada dasarnya bisa dikerjakan kapan saja, tapi

lebih utama dilaksanakan pada waktu-waktu
yangmemilikif adhilah(keutamaan)sepertipada
sepertiga malam akhir.

Adapun lafazh doanya bisa kita baca dalam

hadits shahih riwayat Imam al Bukhari, dariJabir

bin Abdillah beliau berkata,

'Adalah Rasulullah ffi mengajari kami
Istikharah untuk memutuskan segala sesuatu,

sebagaimana mengajari surah al Qur-an. Beliau

bersabda: 'Apabila seseorang di antara kamu

mempunyai rencana untuk mengerjakan

ar-risalah
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sesuatu; hendaknya melakukan shalat sunah

dua rakaat, kemudian membaca:'

"Ya Allah, sesungguhnya aku meminta
pilihan yang tepat kepada-Mu dengan ilmu
pengetahuan-Mu dan aku mohon kekuasaan'
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Mu (untuk mengatasi persoalanku) dengan

kemahakuasaan-Mu. Aku mohon kepada-Mu
sesuatu dari anugerah-Mu yang Maha Agung,
sesungguhnya Engkau Mahakuasa, sedang aku

tidak kuasa, Engkau mengetahui, sedang aku

tidak mengetahuinya dan Engkau adalah yang

Maha Mengetahui hal yang ghaib. Ya Allah,
apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini
lebih baik bagi agamaku, kehidupanku dan
akibatnya terhadap diriku - atau Nabi &;
bersabda: untuk dunia atau akhiratku-
sukseskanlah untukku, mudahkan jalzrnnya,

kemudian berilah berkah. Akan tetapi apabila
Engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebih
berbahaya bagi dalam agamaku, kehidupanku
dan akibatnya kepada diriku, maka singkirkan
persoalan tersebut dariku, dan jauhkan aku

daripadanya, takdirkan kebaikan untukku di
mana saja kebaikan itu berada, kemudian berilah

keridhaan-Mu kepadaku." Lalu menyebutkan
urusannya.

Boleh doa Saja
Yang paling utama adalah melaksanakan
istikharah adalah sebagaimana yang dijelaskan
dalam hadits; diawali dengan shalat sunah dua

rakaat kemudian membaca doa. Sebab, ada

hikmah yang agung dalam anjuran untuk

melakukan shalat sunah sebelum memanjatkan

doa.

AI Hafizh Ibnu Hajar berkata, " Hikmah
disyariatkanya shalat sebelum doa adalah,

bahwa tujuan istikharah adalah untuk
memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Untuk
itu seseorang harus mengetuk pintu al Malik
(Allah). Dan tidak ada cara yang lebih baik
untuk mendapatkan itu semua selain dengan

shalat, kafena dl dalamnya terdapat
pengagungan kepada Allah, pujian dan rasa

membutuhkan yang sempurna. "

Akan tetapi bagi yang tidak mungkin
melaksanakan shalat, diperbolehkan istikharah
hanya dengan membaca doanya saja. Misalnya

seorang wanita yang tengah haid dan ingin
melakukan istikharah karena suatu keperluan.

Imam an Nawawi berkata, " Jika tidak
memungkiirkan bagi seseorang melakasanakan

shalat, ia bolehistikharah dengan berdoa saja."

Inilah pendapat ulama madzhab Hanafi, Maliki
dan Syaf i.

Yang perlu diperhatikan, hendaknya lafazh

doa yang dibaca, persis seperti apa yang
diriwayatkan dalam hadits yang shahih. Kita
harus berusaha menghafalnya sebisa mungkin.
Ulama mengatakan, lafazh doa ini diajarkan
oleh Rasulullah & sebagaimana beliau
mengajarkan surat al Qur'an, sedang surat dalam

al Qr-rr'an tidak boleh ditambah atau dikurangi.
Beliaulah yang paling tahu mengenai lafazh

terbaik untuk memohon kepada Allah."

Artinya, lafazh istikharah semacam inilah
yang paling pas, syamil (mencakup semuanya)

dan utama karena diajarkan oleh manusia yang
paling dekat dengan Allah. Kita bisa melihat
betapa indahnya doa tersebut -salah satunya-

dari kalimat " y".g terbaik untuk dienku,
hidupku dan akibat sesudah itu bagiku"
maknanya bahwa hendaknya kebaikan tersebut

adalah kebaikanyang menyentuh semua aspek;

dien, kehidupan dan akhir dari itu semua dan

kebaikan akhirat. Sebab bisa jadi, sesuatu terlihat
baik bagi dunianya tapi buruk bagi agamanya.

No.B5/vo'vt/1 Jumaair *nir - nai3fr eii..tft l;h 
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Tak Hanya untuk memilih Jodoh Istisyarah, Bukan Menanti Mimpi
Istikharah adalah doa bagi hamba ketika
menghadapi dilema, harus memilih antara dua
atau beberapa hal. Karena tak jarang, kita
dihadapkan pada pilihan-pilihan yang
membutuhkan keputusan tepat mengingat
urusan tersebut sangatlah krusial bagi diri kita
atau mungkin juga orang lain. Seberapa penting

atau tidaknya, besar kecilnya, krusial atau
sepelenya setiap urusan, masing-masing orang
memiliki standar berbeda dan lebih tahu dengan

urusannya. Sehingga persepsi bahwa Istikharah
hanyalah ritual khusus untuk memilih calon
pasangan saja adalah salah karena kita juga

disunahkan melakukan istikharah untuk selian
itu, misalnya; saat akan memilih tempat tinggal
atau sekolah, apakah harus pergi (safar) ataukah
mengurungkannya, mengatakan suatu rahasia
kepada teman, keluar dari pekerjaan atau tidak,
memutus hubungan .kerja dengan seseorang

dan urusan lainnya.

Anas bin Malik gf berkata, "Ketika
Rasulullah ffi wafat, di madinah ada dua orang
tukang gali kubur, yang satu pembuat lahad
(kubur yang digali agak condong ke samping/
clinding luban g) dan dlwrih (lubang kubur biasa) .

Or:rng-orang berkata, " Kira istikharah pada

Allah lalu kita utus dua orang kepada dua tukang
gali itu. Utusan yang datang terakhir, kita
tinggalkan." Lalu penggalilahad datang lebih
dahulu dan digalilah kubur Rasr.rlullah Sdalam
bentuk lahad."

Intinya bahwa istikharah adalah salah satu
sunah bagi kita saat harus mengambil keputusan
dan pilihan. Tirjuannya agar dalam mengambil
keputusan selalu melandaskannya pada
keimanan dan syariat-Nya. Yaitu iman bahwa
Allahlah yang Mahakuasa dan Maha
Mengetahui, hanya kepada-Nyalah kita
meminta petunjuk dan arahan dan iman pada
takdir. Sehingga apapun yang kita pilih, hati kita
akan tenang dan yakin bahwa apa yang telah
Allah takdirkan adalah yang terbaik dengan
segala hikmah yang ada padanya.

ar- ri sal ah
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Apa yang harus kita lakukan setelah
menunaikan istikharah? Menunggu ilham dan
mimpi atau terus saja melangkah sesuai kata
hati?

Dalam hal ini, para ulama telah menjelaskan
pada kita beberapa hal yang sangat berguna.
Setelah istikharah hendaknya seseorang
melakukan dua hal:

Pertama, istisyarah, yaitu musyawarah atau
meminta pendapat para ulama dan orlng-orang
bij ak. Disebutkan dalam Ki tab "Kasyfus Sitarah
'an Shalatil Istikharah" bahwa sebagian salaf
mengatakan, " Termasuk tindakan orang berakal
yangbenar adalah menambahkin pendapat para

ulama pada pendapatnya dan menyatukan
pikirannya dengan pikiran orang.orang
bijaksana. Sebab, satu pendapat bisa jadi salah,

dan sdtu pikiran mungkin tergelincir."

Abul Hasan al Marudi asy Syafi'i berkata, "
Sikap yang mengindikasikan kemantapan
seorang yang berakal adalah ia tidak
memutuskan perkara atau membuat keputusan
tanpa bermusyawarah dengan orang yang bisa
menasehati dan analisa dari orang yang
berpemikiran lurus. Bahkan Allah masih
menyuruh Nabi-Nya agar bermusyawarah,
padahal Allah telah menyatakan akan selalu

memberi petunjuk padanya S. Allah berfirman,
" Ddn ajak musyawarahlah mereka dalam
memutuskan perkara,." (QS. Ali Imran; 1 59).

Ada banyak manfaat yang bisa diperoleh
dari pendapat, nasehat dan arahan dari orang
lain yang lebih berilmu atau lebih
berpengalaman dari kita. Kekhawatiran atau
pertimbangan-pertimbangan yang kurang baik
yang barangkali pernah kita pikirkan
sebelumnya bisa teratasi. Sebab, ilmu dan
pengamalan,serta kebijaksanaan yang Allah
berikan pada mereka adalah sesuatu yang
mungkin belum kita miliki.

Ibnu Thimiyah berkata,



"Thk akan menyesal orang yang telah
istikharah pada al Khalik, musyawarah dengan
para makhluk dan mantap dengan pilihannya."

Ahli sastra mengatakan,

'rtfit y ?i \j'rr1,Lr J, -,G \t
- 

"T"k uku., .r* or^.r ru.g telai istlkharah,
dan tak akan menyesal oang yang sudah
bermusyawarah."

Istisyarah adalah salah satu anjuran yang
sangat baik setelah istikharah. Seakan keduanya
adalah dua mata koin. Namun begitu, pada
beberapa kondisi, bisa jadi istisyarah tidak bisa
kita lakukan'karena beberapa alasan. Dan hal
itu tidak masalah karena kita hanya dituntut
untuk beramal sesuai kemampuan kita.

Kedua: Memantapkan hati atas satu pilihan
dan melaksanakannya dengan penuh tawakal.

Caranya dengan menyingkirkan berbagai
pertimbangan yang dilandasi nafsu. Dalam hal
ini kita harus jujur pada diri sendiri. Karena jika
tidak, hal inilah yang akan menjadi pemicu
malapetaka. Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "

;l*rrAru I**f*&
Orang yang sudah berniat melakukan sesuatu,
hendaknya ia tidak melaksanakan apa yang
membuat hatinya senang, tapi didasari hawa
nafsu yang kuat sejak sebelum ia istikharah."

Izzudin bin Abdissalam berkata,
"Hendaknya ia kerjakan apa yang ia yakini.l'

Muhammad bin Ali Kamaludin az

Zamlakani menjelaskan bahwa jika seseorang
telah menunaikan dua rakaat istikharah untuk
suatu perkara, maka hendaknya ia lakukan apa
yang jelas baginya, baik hatinya rnerasa b6nar-
benar lega atau belum. Sebab di situ pasti ada
kebaikan meski -mungkin- masih ada yang
mangganjal di hadnya.

Dengan kedua hal diatas, kita telah
menempuh sunah syar'iyahnya dengan
menjalankan'sunah dari rasul dan juga sunah
kauniyahnya dengan musyawarah dan
memikirkan berbagai pertimbangan nalar yang
kemudian akan melahirkan sebuah pilihan atau
keputusan,

Sebuah langkah yang begitu indah jika kita
senantiasa menjalankannya dalam setiap
perkara, memohon petunjuk pada Yang
Mahakuasa, bermusyawarah dengan orang yang

bijkasana dan menjalani segalanya dengan
kemantapan hati, tawakal d an husnuATan pada
Allah. Thkdirnya pasti akan terjadi sesuai
kehendak-Nya dan itulah yang terbaik bagi
kita.

Soal mimpi, bisa jadi memang merupakan
salah satu isyarat. Thpi tidak dibenarkan jika
kita bertindak atau tidak bertindak hanya
berdasarkan mimpi dan melupakan musyawarah
serta berbagai pertimbangan kemashlahatan.
Bisa jadi, mimpi tersebut hanyalah bunga tidur
karena pikiran kita memang tangah betul-betul
fokus pada satu suatu urusan hingga terbawa ke
pikiran bawah sadar kita. Istikharah adalah doa
sebagaimana doa lainnya. Artinya tidak
selalunya setelah istikhnrah, Allah pasti akan
menjawab doa kita denganmemberi tanda dan
isyarat melalui mimpi. Vallahu' om. (fik@r)

,/t
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Mur'nBAYAR RIBA
DENGAN RIBA

Pertanyaan:
Saya pernah menyimpan sejumlah uang di bank. Dari dana yang saya tabung tersebut, saya

mendapatkan bunga riba senilai 10.000 (sepuluh ribu) shilling Kenya. Dan say'a tidak
mempergunakan uang bunga ini, tetapi membiarkannya seperti apa adanya.

Selain itu, saya juga menerima pinjaman dari bank dengan bunga riba. Dan sekarang

mereka menuntut untuk membayar bunga tersebut senilai 10.000 (sepuluh ribu) Shilling.

Lalu apakah saya boleh membayar bunga riba tersebut dengan bunga yang pgrnah saya

peroleh dari tabungan saya? j
i

Jawaban:
Dewan Fatwa Saudi menjelaskan bahwa tindakan menabungkan daua di bank yang

- menjalankan praktek riba dan mengambil bunganya adalah haram. Demikian pula mengambil

pinjaman dari bank. Tidak boleh membayar tagihan bgnga pinjaman dengan bunga dari hasil

l"bungu.r. Tetapi kaum muslimin harus menyelamatkan diri dari bunga bank dengan

menginfakkannya untuk memperbaiki sarana umqm rnaupun yang lainnya. Selain itu, juga

harus bertaubat mohon ampunan serta menjauhi niuamalah dengan riba, karena termasuk

salah satu dosa besar. Wa'abillaahittaufiiq.

Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada

Nabi Muhammad dan para Sahabatnya.

(Fatwa al Lajnah ad Daimah lil buhuts al ilmiah wal ifta')

TErnP rroRrc
BOT-IH MENIPU

Pertanyaan:

$ffiaimanakah hukum seorang pedagang menjual barang yang telah dibelinya dalam keadaan
'terdpu?

Jawaban:
Jika dia bermaksud menjual barang tersebut, maka dia harus menjelaskan bahwa ia membeli

barang tersebut dalam keadaan tertipu. Jika ridak ia jelaskan ia akan berdosa. Hal ini didasarkan

pada sabda Nabi 1t!S,

"Barangsiapa mencurangi kami maka dia tidak termasuk golongan kami." (HR. Muslim)

Wabillahitauf iq.' Allahu.nma shalli' ala muhamnwd a' ala alihi w a ash habihi.

(Fatwa al Lajnah ad Daimah lil Buhuts al ilmiyah wal Ifta')
Referensi: Fatwa-FatwaJual Beli, Pustaka Imam Syaf i.Thhun 2006.
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,ffi'l

/ \ ..,.1o,u.r.bc,G f,Jr ;(^{ JJr
(a5) "(Allah) Mahatinggi dari batasan, anggota badan, dan tidak diliputi oleh arah

yang enam sepertisemua makhluk."

(-l /.rr.r firr.lrrJJan ghaynr dalanr nratan

-l\ill, Ii I lr' I 
":i: : 

:'iil:T f, ,T' T.tl I
a'dfia', dan acJawaf yang berarti anggota badan
atau bagian tubuh. Dengan rnatan ini, Abu

Ja'far ath-Thirhawiy mensucikan Allah dari
penyerupaan dengan semua makhluk-Nya. Ini
yang beliau kehendaki.

Nirmur.r, ttrk ad:r gading yang tak retak dan

tak ada manusirr yang maksum selain Rasulullah

S:. Mirtan ke-45 dari Aqidah Thahawiy:rh ini

termasuk matan yang diperdebatkan oleh para

ulama. Sampai-sampai sebagian ulama
menuduh Abu Ja'far ath-Thahawiy tidak lagi
berakidah Salaf. Sebab beiiau tampak
menegasikan beberapa sifat yang tidak
dinegasikan di dalam ai-Qur'an dan as-

Sunnah; sementara para Salaf hanya
menegasikan sifat-sifat yang dinegasikan oleh
Allah dan Rasul-Nya, disamping memosisikan
sifat-sifat yang diposisikan oleh Allah dan Rasul-

Nyu.

ar-r'isalah
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Afridah{
Di antara ayitt-ayat yang menegasikan sifat

tertentu dari Allah aclalah:

"Kantuk tlan tidur titlak n'tenyerang'Nya."
(QS. Al-Baqarah: 255)

"Dttn sekali-kali Allah ridak lengah dafi apa

yttng kitlit'ut kerjakttn. " (QS. Al-Baqarah: 75)

Sesungguhnya Abu Ja'far memaksudkan
matan ke-45 ini sebagai radd (antitesa) untuk
orang-orang Musyabbihtth yang menyatakan

bahwa Allah merupakan satu tubuh, bahwa Dia

terdiri dari tengkorak dan anggota badan, dan

seterusnya. Makna yang beliau inginkan benar,

tetapi belakangan ada orang-orang yang

meluaskan penegasian itu, sehingga semua sifat

dinafikan berdasarkan matan ini. Termasuk

sifat-sifat yang ditetapkan di dalam al-Qur'an
dan as-sunnah seperti sifat tangan, wajah,

bersemayatn, dan lain sebagainya.

Menyikapi dengan Arif
Ibnu Abul 'lzz menetangkan, ulama yarig

menggunakan lafazh-lafazh yang tidak
ditetapkan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah

-seperti lafazh matan ke-45-ridak boleh buru-
buru dihukun-ri keliru. Yang benar, maksr.rd

rrcirplnnyil nrcsti clilihirt terlebih dahulu. Jikir
niirksrr.1n1'u atlaIlh tnlrktra yiing shlhih, rttttkit

.litcrimrt; jika niaksurhi)'ir titlak l-,cttar, tttltka

Jinrllk. Mcskipr.ur.le nrikian, hartrs sclllLr tliinglt
l.uh'"r'a pcllggttlliiirll llfa;h-laiazh yang

.litctlpkiin .li,.lllirnr rrl-Qtrr' iill Llirn lts-Strt'tttlth

lebih baik.lan lebih utnnia. Mcurang, tetkirclaug

penggunaan lafazir-lafazh itu diperlukan, seperti

p:rda kasus Abu Ja'far yang menyanggal-r

Musyahbhah.

Ungkapar-r Abu Ja'far bahwa Allah tidak
diliputi oleh enam arah (atas, bawah, depan,

belakang, kirnan, kiri) adalah uugkarpan yang

benar jika c{ipandang bahwa Dia tidak diliputi
oleh sesuatu makhluk. Sebab Dia-lah yang

meliputi segal:r sesuatu. J:rdi, inilah sebenarnya

yang dikehcndaki oleh beliau, bahwa Dia
n-reliputi segala sesuatu. Namun ungkapan
beli:iu ini tidak otomatis menegasikan

ar- ri sal ah
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keberadaan Allah di atas semua makhluk. Sebab

sifat itu telah ditetapkan oleh Rasulullah ffi.

Atsar Salaf
Ada banyak contoh dari para Salaf mengenai

komitmen mereka untuk hanya ber-iffiba'dan
tidak berbuat bid'ah dalarn masalah ini. Abu
Dawud ath-Thayalisiy menuturkan bahwa
Sufiran, Syu'bah, Hammad bin Zaid, Hammad
bin Salamah, Syarik, dan Abu Awanah tidak
menetapkan batasan Allah, tidak
menyerupakan-Nya, tidak memisafkan-Nya,

dan mereka meriwayatkan hadits-hadits
tentang sifat serta tidak menanyakan
kai{iyahnya. Jika mereka ditanya, mereka
mencukupkan diri dengan atsar.

Sahl bin Abdullah at-Tlrstariy pemah ditanya

tentang bzat Allah, ia menjawab, "Dzat Allah
tersifati dengan ilmu, tidak dafat dicapai
dengan penguasaan ilmu manusia, tidak terlihat
dengan mata di dunia, wujud dengan hakikat
iman tanpa batasan, tanpa penguasaan, tanpa

menempati makhluk, terlihat dengan mata di
akhirat, nyata dengan kekuasaan dan
kemampuannya, Dia menghalangi makluk dari
mcngetahui hakikat Dzat-Nya. Dia
me ndirt:rugkau birnyak ayttt yang

r-ncntrnj ukkirn cksistct-rsinya; hirti ntengctll-rr-ri

tctirpi matir tidak tlapat nrelihtrtr-ry:r. Oraug yirug

bcrinlrt-r uicrtrau.lang-Nya clcugau tuirtlt kcplllit
tanpa mclil-ruti cian hukan pcnglihatirn siturptri

akhir."

Di dalam kitab " al-Fiqhul Akbar", lbnu
Hanifah berkata, "Dia (Allah) memiliki tangan,

wajah, dan diri sebagaimana Dia -Yang
Mahasuci- nenerangkannya di dalam al.

Qur'an. Bagi-Nya, itu adalah sifat tanpa
kaifiyah. Tidak dikatakan bahwa tangan-Nya
adalah kuasa dan nikmat-Nya. Karena jika

Jemikian, maka itu bernruatan penegasian

sifat."

Pernyataan Abu Hanifah ini berdasarkan

Iirman Allah,

'Allah berfirrnan, 'Hai lblis, apakah yang

nrcnghalangi kantu bersuj ud kepada yang telah Ku'



ciptakan dengan kedua tangan-Ku. Apakah kamu
menyombongkan diri ataukah kamu (merasa)

termasuk orang-orang yang (lebih) tinggi?'." (QS.
Shad: 75)

Jika tangan berarti kuasa, niscaya Iblis akan
membantah firman Allah ini, sebab dia juga

diciptakan oleh Allah dengan kuasa Allah, dan
tidak ada keutamaan bagi Adam atas lblis.
Hanya saja, tidak benar juga jika dikatakan
bahwa sifat-sifat itu adalah anggota badan atau
bagian dari Allah.

Aftidalrt
Shamad, tidak beranak dan tidak diperanakkan.
Dan tidak ada sesuatu pun yang setan dengan.
Nya.' (QS. Al.lkhlash: 1-4)
Mengenaiyisl'm dan yang semisalnya, kami tidak
menetapkan dan tidak menegasikairnya. Sebab
semua itu tidak ada di dalam al-Qur'an dan as

Sunnah dan tidak ada kaba.r dari Saiaf
mengenai hal itu, maka tidak ada kewajiban
sesuatu pun atasku. Dan hal itu tidak
mengharuskanku mengatakan bahwa Dia
adalahyisim."

Maka majulah salah seorang dari mereka
yang bernama Burghuts, salah sec'lrang pentolan
Mu'tazilah.

"'Wahai Ahmad, jika kamu mengatakan
bahwa al.Qur'an itu bukan makhluk, maka
konsekuensinya kamu akan mengatakan
bahwaAllahitu adalahsuatu tubuh. Sebab jika
al-Qur'an bukan makhluk, berarti ia adalah
sifat, sedangkan sifat dan perbuatan tidak akan
terjadi tanpa adanya anggota badan atau
anggota tubuh!"

Imam Ahmad menjawab, "Tentang Rabbku
kukatakan apa yang Dia katakan. Dia
berfirman,'Katakanlah (hai Muhammad),
'Dialah Allah, yang Mahaesa. Allah adalah ash-

kemungkinan-
kemungkinan tanpa aturan.

.r;il' Apala8i bahasa Arab adalah
... .^*u*usi$,r, 

o" bahasa yang paling luas. Dalam
bahasa Arab, singa disebut dengan 500

nama, demikian pula dengan matahari dan
masih banyak lagi yang lainnya. Jika kita
memahami al-Qur'an dan as-Sunnah hanya
dengan Bahasa Arab, maka kita akan
mendapati sekian banyak makna dan kita
justeru akan kebingunan.

Yang benar, kita mengembalikan makna al-

Qur'an dan as-Sunnah kepada bagaimana Nabi

ffi dan para sahabat memahaminya. Yang
demikian ini karena mereka memiliki bahasa
Arab plus. Plus itu adalah wahyu. Oleh sebab
itulah, kita tidak diperbolehkan berpaling dari
makna suatu lafazh yang mereka pahami,
meskipun kepada makna yang memang
ditunjukkan secara bahasa. Wallahu a'lam.

a r- ri s alah
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kepada bagaimana

Pelajaran dari lmam Ahmad
Di dalam kitab "Minhajus Sunnah an-
Nabawiyah", Ibnu Taimiyah
menyitir kisah intimidasi yang
dialami oleh Imam Ahmad. Saat

itu beliau dalam keadaan
dibelenggu dengan rantai besi.
Didatangkanlah para tokoh
Mu'tazilah dan Ahh bid'ah
untuk mendebat beliau.
Mereka membujuk Imam
Ahmad untuk mengatakan
bahwa al-Qur'an adalah
makhluk.

"Tunjukkan dalil dari al-
Qr-rr' an atau as.Sunnahl" kata sang
Imam.

a

Yang
benar, kita

mengembalikan
makna al-Qur'an
dan as-Sunnah

Nabi '# dan
para sahabat

memahaminya

Tak Cukup .Cakap
Berbahasa
Ada yang mengatakan,

"o karena al.Qur'an
diturunkan dengan bahasa
Arab, maka jika kita
hendak meniahami
makna sifat atau yang
lain, hendaklah kita
kembali kepada Bahasa

Arab aruicfi . Ungkapan ini
keliru. Sebab kembali
kepada bahasa adalah
kembali kepada

.s.

W'

!t\.
iil.
t'l

&

i{,Url,l i.iiffi
ti*M.
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Tahukah Anda ba.firyfr"i

senantiasa mendoakan
manusia sesuai dengan amatrl oleh

manusia. gisa baik, biia juga buruk' '" ' -'-t.1,

Tentunya, semua orang ingin rnendapotdoayryg bait<

oari maaitat. ruamun,ladaimana ca@a? Td ukan

jawabannya dibuku ini' ' ' . 
'''i;ri1i1

i:t:

Panians ltsian*ufffil!
(

il.:Ul JJ.,!.rlill
Ada kiat-kiat sya/i untuk memperpanjang

umur, baik secara hakiki maupun maknawi

Hakiki, karena dengan mengamalkannya

Allah akan memaniangkan iatah umumya.

Maknawi. karena umur Yang tidak

mencapai ribuan tahun, bisa bernilai

pahala orang yang beramal ribuan tahun

atau lebih.

Dengan mengamalkan isi buku ini, insya

AllahAnda mampu meraih derajat manusia

yang paling baik, yang panjang umurnya'

banyak pahala amalnYa, Mau?

lMH
PERUM Klaten Kencana
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irltrm catatan analau
:eseharian ada kalanya kita

meng:rl:rmi berbagai uracam fl uktuasi

dalam beraktivitas dan beribadah. Pacla satu

waktu kita merasa silngat berset.nangat, di lain
kesempatan keadaan itu tiba-tiba lnenurun.
Ada yang perlahan-lahan dan ada pula yang

turun dengan drastis. Barangkali beberapa

waktu lalu kita sangat bersemangat
menjalankan sebuah amal ibadah. Thpi akhir-
akhir ini, semangat itu seperti luntur bersama

aliran waktu. Dahulu begitu semangat
melaksanakan shaum, berdakwah dan lainnya.
Namun belakangan menjadi surut bahkan
mungkin seperi tak ada bekasnya.

Jika pada saat semangat menurun, kita bisa

menjaga konsistensi agar tetap di jalur syar'i,

insyaallahkitaakan selamat. Namun jika tidak,
betapa banyak orang yang dahulunya begitu

r\{,a* .--I.lI

ri'rj in cle ngar'r,"t,,,,, l-, 
**=-******w

amal kebaikzrn, tiba-tiba berbalik scrirtlls delapan

puluh derajat menjadi malas dan enggan

menjalankannya. Dan itulah yang disebut
dengan "futur". Sebuah penyakit hati dengan

indikasi hilangnya semangat dalam
menjalankan amal kebaikan.

Seorang muslimah yang dahulunya berjilab

rapi, tiba-tiba melepas jihabnya dan terjun bebas

di dunia jahiliyah. Seorang akdvis muslim yang

giat berdakwah, tak disangka bisa berubah
sedemikian rupa bahkan lebih parah dari orang

awam biasa. Seseorang yang terlihat sangat rajin
beribadah, kini terlihat bosan dan meninggalkan

ibadahnya.

ar- risalah
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Bukan Tanpa Sebab
bntunya, semua ini bukan tanpa

b. Ada faktor-faktor yang berpotensi

menurunkan semangat kita dalam

raktivitas, menjalankan berbagai amal
kebaikan. Inilah yang harus kita waspadai. Hal
tersebut antara lain:

1. SalahNiat

Jika kita merasa tiba-tiba semangat kita
menurun, padahal dahulunya kita begitu
bersemangat, yang harus kita evaluasi adalah

niatan kita. Dengan niat apakah dahulu bisa

begitu giat menjalankan ibadah itu? Sebab niat
melambangkan tujuan. Jika diniatkan karena

Allah, insyaallafi tujuan mencari ridha-Nya tak
akan putus hingga akhir masa. Thpi jika karena

lainnya, saat tujuan sudah tercapai atau bahkan

hilang karena tak ada lagi yang bisa diharapkan,
bukan mustahil semangatpun akan sirna.
Seseorang yang giat beribadah hanya karena

ingin segera menikah dan mendapat jodoh,

semangatnya bisa mengendur setelah
mendapatkan apa yang diidamkannya. Yang

berdakwah karena mencari popularitas, akan

menyusut ghl'rahnya, ketika ternyata ada yang

lebih terkenal darinya karena lebih piawai dalam
retorika.

Amal kebaikan yirng tidtrk diniatkan ikhlas

sangatlah rapuh. Sebab, ticlak semui'r keb:iikan
yang kita lakukirn pasti akan mendapi,tt pujian.

Terkadang justru malah cemoohan atau cacian.

Bahkan bisa lebih parah dari itu. Jika hati tidak
dikuatkan dengan keikhlasan hanya mencari
ridha-Nya dan bukan ridha manusia, ia tidak
akan kuasa saat badai ujian menerpanya.

2. Berlebihan (ghuluw) dan terlalu
bersemangat dalam beribadah.

Setiap hamba diperintahkan untuk tekun
beribadah. Namun, bila hal ini membuat hak-
hak badan terabaikan, karena dilakukan secara

berlebihan dan terus-menerus tanpa rehat sedikit
pun, akan menjadi celah yang berpotensi
masuknya penyakit futur.

Sahabat Anas bin Malik €5 menceritakan

tiga kelompok manusia datang ke rumah istri-
istri Rasulullah S secara diam-diam, mereka

menanyakan ibadah beliau. Setelah diberi tahu

lantas mereka saling memperbincangkannya
dan ada yang b erkata,"Nabi saja seperti itu, Ialu

bagaintana dengan keadaan kita? padahal beliau
sudah mendapat jaminan dai Allah, yaitu berupa

ampunan atas segala doxi-dosa yang lalu atau pun
yang akan datangl" drantara mereka ada yang

berkata,l' 5sr, 
^kan 

melakukan sholat malamterus

menerus", yanglain lagi berkat a, " Saya akan shaum

terus-menerus," yang lain lagiberkata, "Saya akan

menjauhi wanita dan tidak akan menikah
selamanya," kemudian Rasulullah &
mendatangi mereka dan berkata, 'Apakah
kaliankdh yang berkata begini dan beginil
Ketahuilah, demi Allah sesungguhnya aku adalah

orang yang paling takut kepada-Nya tapi aku

berpuasa jugaberbuka, shalat dan tidur, dan aku
j uga menikah dengan wanita, maka barangsiapa

yang membenci akan sunnahku maka bukan

termasuk golonganftu ". (Mutafaq 'alaih).

Semestinya, segalanya harus berjalan
seimbang, beribadah tapi juga rnenjaga
kesehat:rn jrisad yang digunakirn untuk
beribaclalr. Thalabul ilnti (urencari ilmu), t:rpi jtrga

tak meltrlaiktrn orang tua dan berbakti padanya.

Berdakwah tapi juga memperhatikan lrak
keluarga clan ruhiyah diri sendiri. Kzrreua

terkadang, kesibukan dakwah bis:r r-nelalaikan

seseorang dari ruhiah sendiri hatta untuk dzikir
ba'da shalat. Membaca al Qur'an menjadi suatu
perkara yang sering terlewatkan, atau mungkin
dzikir pagi dan petang yang 'melayang' dari
ingatan karena jadwal mengisi yang selesai

terlalu malam. Ibarat sebuah bak penampung

air yang sangat besar, setiap hari airnya dinanti
banyak orang untuk memenuhi kebutuhan
dalam menyambung kehidupan, namun ia
justru lalai atas dirinya sendiri yang nyaris

terbakar karena kekeringan terpanggang
mentari.

:lr-ris:rlah
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3. Tidak disiplir-r dalam menjalankan amalan
sehari-hari.

Misalnya, tidur hingga tidak melaksanakan
shalat fardlu tepat w:rktu, meninggalkan tilawah
al.Qur'an, atau dzikir-dzikir yang ringan yang

berpahala sepefii tasbih, tahnid, tahlil dan takbir,

serta istigh{ar.Akibat dari melalaikan sen'rua itu
kita akan n-rendapatkan sanksi. Salah satu

sanksinya adalah rimbulnya penyakit firrur,
lemah iman, nalas, rnerasa berat melakukan
amal sebelum akhirnya putus sama sekali.

4. Tidak adanya persiapan mental yang

memadai untuk menghadapi cobaan dan
rintangan yang sewaktu-waktu menimpa.

Dalam kehidupan sehari-hari kita
menghadapi berbagai macam kemungkinan.
Ada yang baik ada pula yang buruk, ada yang

menguntungkan ada pula yang merugikan.
Datangnya pun bisa lewat apa dan siapa saja,

terkadang lewat anak kita, istri, suami, harta,
keluarga dan masih banyak lagi. Kalau kita tidak
siap menghadapinya, bisa berakibat fatal.
Seseorang yang ketika dalam keadaan damai

begitu taat, belum tentu ketika ujian datang
menghantam secara bertubi-tubi bisa tetap
istiqamah. Mengapa den-rikian? Karena dia tidak

trda pcrsinpan sam:r sekirli untuk mcnghachpi
scmua itu.

Bila ini clibiarkan aktur bcrakihirt burr,rk.

Mulai dari frustasi, uzlah atau menyencliri cli

rumah, sampai yang menyangkut nrasalah
aqidah seperti mengingkari ketentuan clan

taqdir Allah. Karenanya, masalah ini harus

dipandang sebagai ujian untuk mendedahkan
keimanan. Allah berfirman yang artinya:

'Apakah kamu mengira bahwa kamu akan
masuk surga, padalnl fulum nyata bagt Allah onng-
orang yang berjihad di antaramu dan belunt nyata

onng-orang yang sabar". (QS. Ali-lmran : 142 )

5. Tidak sistematis dan acak-acakan.
Pekerjaan dan aktivitas yang acak-acakan

akan memicu kemalasan. Karena seseorang

tidak bisa mengetahui mana yang prioritas dan
harus didahulukan dan mana yang bisa ditunda
untuk dilaksanakan kemudian. Akibatnya

t?-|.#sttiA*lw$t

pekerjaanya amburadul. Rasa malas pun mudah
menyerang karena pekerjaannya kacau balau.

Dan setan pun n-rudah menyusup dan
men-rbisikkan godaannya untuk menyalahkan
ibadahnya, aktivitas dakwahnya yang terlalu
menguras waktu dan tenaga dan lain
sebagainya.

Tetap di Jalur yang Benar
Beberapa hal diatas adalah fsktor pemicu futur
yang harus diwaspadai sebagai tindakan
preventif agar kita bisa terhindar dafiny:r.
Namun, ada sebuah solusi yang menarik agar

ketika semangat m.ulai melernah kita bisa tetap
terjaga dari penyakit ini. Caranya adalah seperti

dalam riwayat yang diriwayatkAn Imam zrl

Bazzar sebagai bcrikut;

o.1 1.o1 -t ",2,. '-t ,., o 2,'.,'-'9 ( o;9 oi" _Nj L o)) _14-9 _|)J JI
"a/la tt i, t1."7 " ,,'-

_e j ( gi-U;lt Jo ? jl c,*o .:-u
,,,,. o -. ,.,11 "'. i, tt,"1 " ','-3.lIA -I-e.e U) -* Jl a,,*s C--u

"sesungguhnru Ouau ,t"o-,lup un-,"t itu ada

masa-masa rajinnya clan pada masa-nrasa rajin
ittr acla nlasa slrnltnyl rlau barirng siapu yang

ketiak surut scmallgatrlyil tctnp belarla patll
strnnahkr-r nritkit scsuttggLrhnyli rlia tclah
mend:rpat petunjuk .1iru b:rrang siapit uurslt

surLltr)y?r kepada scl:rin sutrtrirhktr urakir

sesungguhnya ia teltrh bin:rsa." (HR. AI Bazzlr)

Artinya saat semangat dalam menjalankan
satu ibadah surut, kita bisa rnenggantinya
dengan menjalankan jenis ibadah lainnya.
Bukan meninggalkannya apalagi menggantinya

dengan amalan yang tak bergun:r. Misalnya saja

ketika semangat dakwah kita menurun, kita
bisa menyelinginya dengan aktivitas lain seperti

belajar pada seorang syaikh, latihan memanah,

berenang atau hiburan berpahala lainnya.

Tujuannya agar kita bisa refresing tapi

tetap dalarn koridor syar'i.
Diharapkan setelah itu ..':;:-i
semangat ibadah kna , , ':i;:i.i!,;,i
bisa kembali. . . .:. .;:!:.:,i.;i:.i

. j'r:: 
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Ketika kita melihat perselisihan di antara
saudara.saudara kita seiman, sebaiknya kita
tidak langsung memilih untuk berpihak pada

siapa atau menyalahkan salah satunya. Sebab,

bisa jadi yang salah bukan dua-duanya tapi
pihak ketigalah yang menjadi dalang dari
sengketa dan retaknya bangunan ukhuwah.
Dialah si penyebar fitnah dan tukang adu
dombaalias anNammam.

An nammam, orang yang bermain di balik
layar, menghasut, memprovokasi dan membuat
propaganda untuk memecah belah
persaudaraan. Bisa antara dua orang mukmin,
antar kelompok, jamaah, organisasi atau lainnya.

Ia mengincar keuntungan dl balik perpecahan

dan perseteruan. Memanfaatkan berbagai
moment dan kesempatan untuk merusak tali
persaudaraan. Memantik amarah, menyebarkan
fitnah, menyingkap. aib, rnemperluas
kesalahpahaman hingga akhimya terjadi konflik
internal di tubuh umat Islam dan rhunculah
kebencian. Lalu, ia pun tersenyur4 geli melihat
kita saling baku hantarn- dengan saudara sendiri.

Kaki Tangan Setan
Kaki tangan setan yang sangat berbahaya
karena besarnya kerusakan yang ditimbulkan
akibat makar-makamya. jika kita tidak berhati-
hati, te,rperangkap dalam jebakan lalu ikut
terjun dalam kancah permusuhan, maka kita
telah terjatuh pada fitnah. t ebih-lebih jika sudah

sampai pada tindakan fisik. Jika kita melukai
atau terluka karena membela akidah, membela
keimanan pada Allah dan Muhammad Rasul-
Nya, itu adalah perbuatan mulia. Thli jika jika
kita terluka atau melukai saudara kita sendiri,
maka wallahua'lant, semoga Allah berkenan
mengampuni.

Padahal sebagain-rana kita tahu, betapa
berhaganya nyawa bahkan seteres darah orang
mukmin di sisi Allah. Betapa syariat-Nya
menerapkan sistem keamanan yang sangat kuat
untuk menjaga jiwa, kehormatan dan hartanya.
Dengan qishash, had dan diyat. Tentu yang
dimaksud adalah mukmin yang beriman pada

Allah danberiman kepada Muhammad sebagai

rasul terakhir yang diutus. Jika kita tertipu
dengan muslihat si an Nammam, lalu melanggar

penjagaan Allah atas saudara kita, maka
sungguh celaka diri kita.

Oleh karenanya, kewaspadaan dan kejelian
kita dalam melihat persoalan harus kita
tajamkan. Karena selain berbahaya an namam
juga tidak mudah dilacak untuk ditemukan

f i 
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Ghiurynffi
Qatadah :ois berkata, " Diberitakan padadelik dan buktinya agar bisa diadili dan

dibuktikan bahwa dialah sebenarnya biang
keroknya. Karena biasanya, kita lebih
disibukkan dengan konflik yang tampak dan

mencari alasan.untuk berpihak.

Jangan Mudah Dipengaruhi
Dalam hal ini Allah sudah memberi peringatan

agar kita tidak mudah di adu domba dan
mengikuti hasutan masya'bin namim, tukang
sebar fitnah dan adu domba. Firman-Nya,

y:'j; F g''t
g* ,H ;t^^

"Dan janganlal, t nn u ikuti r";;O *rr; **
banyak bersuntpah lagt hina y ang banyak mencela,

yang kian ke tnari ntenghantbur fi.tnah." (QS. Al
Qalam:11)

Dalam surat al Hujurat juga disebutkan agar

kita berhati-hati dan melakukan cek dan ricek
ketika mendengar berita dari orang fasik. Secara

umum, kita diperingatkan agar tidak mudah
terprovokasi dengan berbagai macam berita yang

disarnpaikan oleh berbagai media. Utamanya
berita-berita yang berpotensi menimbulkan
konflik dan perpec:rhan deugan strudara kita
sesilmil mukmiu. Agirr jang:in sirrr-rpai kita
melaktrk:rn kezhalim:rn karena mcnindak atau

berlaku tidak baik pirrla sesama ulrkmin yang

sejirtinya tidak bersirltrh. Kita melakukannya
hanya karenir kesalahpahaman dan
kecerobohan.

Naif sekali jika kita sampai tertipu oleh orang
yang diberi gelar sebagai manusia terjelek pada

hari Kiamat dan akan mendapat siksa kubur di
alam Barzakh. Sebagaimana dalam sabda

Rasulullah,

" Akan kalian dapati, manusia paling buruk
di Hari Kiamat adalah dzul wajhain (si muka
dua) yang datang pada sekelompok orang
dengan satu wajah dan kepada yang lain dengan

wajah yang lain."

kami bahwa siksa kubur itu dibagi menjadi tiga
bagian, sepertiga kare na ghibah,sepertiga karena

namimah (fitnah dan adu domba) dan sepertiga

karena kencing (yang tidak dijaga)."

Tabayun
Menyikapi konflik antar sesama mukmin yang

beriman pada Allah dan Rasulullah
Muhammad ffi, yang mesd kita lakukan adalah

tabayun, klarifikasi, melakukan cross checl< dan

menganalisa masalah dengan cermat. Mencari
akar permasalahan dan bijaksana dalam
memandang alasan dan pendapat semua pihak.

Kita juga perlu menimbang dan mengamati,
jangan-jangan hal itu adalah ulah orang lain
yang bermain, memantik api permusuhan dan
mencoba mengambil keuntungan. Sehingga.

dalam bersikap dan menentukan tindakan kita
tidak salah,

Tabayun harus kita terapkan ketika
mendengar isu-isu yang bisa memicu kebencian,

kesalahpahaman dan ada muatan adu domba.

Karena bisa jadi, kitalah yang menjadi target

operasinya dan hendak dijadikan boneka tangan

untuk memusuhi saudara seiman.

Ketika ada yang membawa kabar dan isu

tak sedap pac'la Umar bin Khatab, beliau
mengatakan, " Kalau kau mau, kami akan
mericek perkataanmu. Kalau kamu bohong,

maka kamu adalah oknum yang ada dalam ayat

," Jika ada seorang fasiq yang datang membawa

berita, maka tabayunlah (cek ulanglah)."(al
Hujurat:6). Dan jika kamu jujur, maka kamu

adalah orang yang seperti dalam ayat, " yrng

banyak mencela, yang kian ke mai menghambur

fr'rnafi (QS. Al Qalam: 1 1) . Thpi jika kamu mau,

kamibisa memaafkanmu?" lelaki itupunberkata,

" Kalau begitu maa{kan aku wahai amirul
Mukminin, aku tidak akan mengulanginya lagi

selamanya."

Kedustaan, ghibah, penghinaan dan isu-isu

fitnah adalah senjata-senjata setan yang mampu

membakar amarah hingga mengobarkan
permusuhan antar umat Islam. Maka
hendaknya kita lebih waspada. Wallahul
musn'an.lfoel ar-risalah

nNo,8s,ryol.VllUl Jumadil Akhir - Rajab1429 H / Juli 2008



#twmyffig ffngtn ffiembali
Disuatu masa...
Saat aku masih tenggelam dalam arus
duniawi
Yang tak lagi peduliakan nasib diri
Tak lagi takut akan adzab yang sedang
menanti
Terombang-ambing mencari jati diri

Kblalaian-kelalaian terus kulakukan
Kesia-siaan jadi rutinitas harian
Syariat-Mu kuremehkan
Perintah-Mu kuabaikan
Larangan-Mu tak kuhiraukan

Hingga kemurahan-Mu menghampiriku
Engkau angkat aku dari jurang kebodohan
Engkau kenalkan aku dengan indahnya
ilmu
Engkau rengkuh aku dalam nikmatnya
hidayah-Mu
Hingga sempat kucicipi manisnya iman
Kelezatan tak terkira dalam cinta-Mu

Ya Rabbi...
Dengan tergopoh kuberlari menuju pintu-
Mu
Dengan berurai air mata kumengemis
ampunan-Mu
Dengan hatiyang hancur kubersimpuh di
hadapan-Mu

YaAllah
Ampuni aku yang kembali terlena
Terbuai rasa aman yang melalaikan
Tertipqoleh secuil dunia yqng melenakan
Hingga dosa-dosa kembali kuremehkan
Syukur makin jarang kusenandungkan
Doa tak lagijadi kidung di setiap malam

Kini kusadar telah menuai buahnya
Lantunan ayat suci tak lagi menyentuh hati
Untaian nasihat tak tak lagi menggugah
jiwa
Dzikir bukan lagi penggetar hati
Bila diritelah merasa suci
Tak ada lagi kemuliaan yang dimiliki

Ya llahi...
Tak kutemukan jalan selain jalan-Mu
Tak kulihat pilihan kecuali kembali pada-
Mu
Tunduk terhina di hadapan-Mu

ee.ro(d6o"'e'e
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Jangan Balas /*ftn hUnx* F,i,-
NTNCNUAIR tUBA

(^\ irp"pu.t niscaya pernah mengenyam jasa

\or".rg lain. Sejak detik pertama seorang
\-/manusia terlahir ke dunia, ia ditakdirkan
telah menerima jasa orang.orang disekitarnya.
Bahkan sebelum itu, ia juga sudah'bergantung'
pada jasa seorang ibu; yakni ketika ia masih
dalam kandungan ibunya. Dari orang tua,
saudara-saudara, tetangga, sahabat dan teman
dekat, juga orang-orang lain yang kebetulan
punya urusan dengannya, seorang manusia
biasa menerima jasa sebagaimana pula mungkin
ia juga memberikan jasa serupa. Itulah
talikelindan jasa antar sesama yang saling
memberi dan menerima sebagai sunatullah
wujudnya harmoni dalam kehidupan.

Lalu apa hubungannya dengan muru'ah
seseorang?

Ternyata ada perbedaan cara seseorang
menyikapi pemberian jasa orang lain; dari yang
sangat mer-rghargainya sampai yang tidak
mellganggapnya sama sekali, dari yang
membalasnya dengan yang lebih baik sampai
yirng "membirlirs air sr,rsu dengan air tuba".

Sebagai seorang muslim, dalam menerima
perbuatan baik orang lain, kita diwajibkan untuk
mensyukuri dan sebisa mungkin membalasnya
dengan yang lebih baik. Syukur dalam dimensi
ini sangat ditekankan dalam Islam, Rasulullah

ffi bersabda, "Tidak dikategorikan bersyukur
kepada Allah hamba yang tidak bersyukur
kepada manusia." (HR. Abu Dawud)
Maknanya Allah Ta'ala tidak akan menerima
syukur dari seorang hamba atas kebaikan-Nya
jika hamba tersebut tidak bersyukur atas
kebaikan manusia, namun malah
mengingkarinya. Kemungkinan lainnya adalah
jika ada kebiasaan dan watak dari seseorang

yang gampang mengingkari nikmat sesama

manusia dan tidak mudah bersyukur, maka

sudah pasti ia juga memilikiwatak dan kebiasaan
gampang mengingkari nikmat Allah dan tidak
bersyukur kepadaNya.

Selain itu Rasulullah $ jriga bersabda, "Siapa
saja yang berbuat baik kepada kalian, maka
balaslah kebaikannya, dan jika kalian tidak
menjumpai sesuitu uhtuk membalasnya, maka
doakanlah ia hingga kalian telah melihatbahwa
kalian telah membalas kebaikannya." (HR. Abu
Dawud)

Dan sabdanya pula, "Siapa saja yang berbuat
baik kepada dirinya, lantas ia berkata.kepada
sang pel4ku, 'Semoga Allah membalasmu
dengan kebaikan,' maka sungguh ia telah
memberikan pujian." (HR. At.Tirmidzi)

Ibnu Hibban berkata, "Orang yang diberikan
kebaikan harus mensyukuri dengan hal yang
lebih baik lagi, atau minimal sepa.dan
dengannya. Sebab, memperbanyak kelebihan
kebaikan orang lain dalam ruang lingkup syukur
belum mampu menggantikan nilai kebaikan
yang ia berikan pertaman kali, meski jumlahnya

sedikit. Dan jika tidak menjumpai sesuatu untuk
membalasnya, maka pujilah dirinya. Sebab,

nlenlujinya dikala tidak memiliki apapun untuk
digunakan sebagai balasan bisa menggantikan
kedudukan syukur terhadap kebaikan, dan tak
seorang pun yang tidak membutuhkan bantuan
orang lain."

Nah, itulah rahasianya. Selairi juga telah
maklum adanya, hanya orang.orang mulia yang

pandai menghargai kebaikan orang lain.
Demikian pula sebaliknya, bukan termasuk
orang mulia yang tidak pandai mensyukuri
kebaikan orang lain, karena pada dirinya tidak
ada penghargaan terhadap pribadinya sendiri.
Kalau sudah begitu, bagaimana orang lain akan
menghargainy a? Wallahu A?am (hani0

ar-risalah
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Ls'ilufua}

lmam Shalat I

Tanya:
Assalaamu'alaikumWarahmatullahiWabarakaatuh.Tadzsayamau tanya? Kalau kita shalat

tapi pakaian imam r'sba1 (celana/sarung yang menutupi mata kaki), apa shalat kita sah atau

harus disempurnakan. Sekian saja jazaakumullah. Wassalaamu'alaikumWarahmatullahi
Wabarakaatuh.

a- Abdullah,diBumiAllah

Jawab:
Dalam hal ini, Syaikh Abdul Aziz bin Baaz

pernah ditanya, maka beliau menjawab, "Ya,

tetap dikategorikan sah shalat di belakang imam
yang berbuat bid'ah, isbaldanhal-hal lain dari
perbuatan maksiat. Pendapat ini adalah yang

lebih benar dari dua pendapat para ulama',
selama kebid'ahannya adalah yang tidak
mengeluarkannya dari Islam .Akan tetapi kalau

kebid'ahannya mengeluarkannya dari Islam,

seperti/afimiyah (salah satu aliran sesat), maka

shalatnya tidak sah."

Hukum shalat imam yang rsbal itu sendiri
tetap dikategorikan sah menurut pendapat yang

lebih benar, akan tetapi dia berdosa disebabkan
pakaiannya yang rsba1. Sebagaimana pendapat

Syaikh Utsaimir-r bahwa sah hukumnya shalat
seseorang dalam keadaan isbal, karena
sebenarnya yang diharamkan baginya adalah
mengenakannya, baik ketika shalat ataupun di
Iuar shalat.

Dalam keterangan selanjutnya, beliau
menyebutkan bahwa hal tersebut tidak jauh
beda dengan orang yang berpakaian dari hasil
curian atau orang yang shalat dengan
mengenakan pakaian yang ada gambarnya.

Maka orangyang shalat dengan pakaian tersebut

tetap sah, hanya saja ia berdosa dengan
memakainya. Alasannya adalah karena
larangan di sini tidak khusus di dalam shalat,

ar- ris alah
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tetapi ia bersifat umum. Inilah liaidah shahih
yang dipakai di kalangan ulama.

Adapun berkenaan dengan hadits
bahwa Nabi ffi pernah mengitakan,
" Sesunilguhnya Allah tidak meneima shalat

orang yang bbaL" Sekiranya hadits ini shahih
mesrinya itu dapat menuntaskan perselisihan

yang terjadi. Akan tetapi perlu diketahui
bahwa hadits tersebut dha'if. Bagi yang

mendhairftan hadits tersebut mengatakan
bahwa shalat seorang rsbalsah, sedang yang

menshahihkannya mengatakan tidak sah.

Jadi, dalam hal sah/tidak sahnya shalat

di belakang imam yang musbrlkembali pada

perselisihan ulama tentang shalat di
belakang ahli bid'ah. Selama kebid'ahannya

tidak mengeluarkannya dari Islam maka

tetap dibolehkan dan dikategorikan sah

shalatnya. Hal ini sebagaimana pendapat

madzhab Hanafi, Syaf i dan sebagian ulama
Maliki.

(Lihat: Majmu Fatawa Wa Maqaalaat

Ibnu Baaz: 1 267 , Syarh Nyadhush Shalihin:Z/
1 101.1 102 )
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As'ilaha?

iringi Shalat Jum'at?
Tanya:
As salaamu' alaikum Warahma tullahi Wab ar akaatuh.

Yang terhormat redaksi majalah Ar-Risalah, saya ingin bertanya :

1. Shalat rawatib apa saja yang hukumnya sunnnah muakkadah?

2. Apakah ada shalat rawatib yang mengiringi shalatJum at?

Sekian dari Saya, atas perhatiannya Saya sampaikan Jazaakumullah. Wassalaamu 'alaikum

Wa r ahma t u I I a h i Wab a r a k a a t u h.
udien iquq < udieniquq@xxxx.com>

lj

Jawab:
Shalat sunnah Rawatib yaitu yang
mengikuti shalat wajib, yang selalu Nabi S
lakukan, atau sering juga disebut sunnah

mu'akkadah. Menurut golongan Syaf i dan

Hanbali adalah sepuluh shalat.
Sebagaimana hadits Ibnu Umar, ia pernah

berkata, 'Aku telah menghafal sepuluh
raka'at dari Nabi {$: dua raka'at sebelum

Zhuhur, dua raka'at setelahnya, dua raka'at

setelah Maghrib, dua rakaat setelah shalat

Isya, dan dua raka'at sebelum shalat
Shubuh." (HR. Bukhari Muslim)

Menurut madzhab Hanafiyah ada dua

belas r:rkaat: sepuluh raka'at sebagaimana

hadits di atas, dan sebelum dzuhur empat

raka'at. Sebagaimana hadits Aisyah, ia
berkata, "Bahwa Nabi M tidak pernah

meninggalkan empat rakaat sebelum
Zhuhur." (HR. Bukhari)

Juga sebagaimana hadits Ummu
Habibah, bahwa Nabi $$ pemah bersabda,

ao/ca
. -/ // -/C. / O lrit tl O /

*e ar5 ) oP €rt J-a ef
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or, . J o. a ti . t{At G) c4 j+ il d.

" Barangsiapa yang shalat dua belas rakaat

di siang dan malam hari, maka akan
dibangunkan baginya rumah di jannah."(HR.

Muslim)

Adapun mengenai shalat sunnah rawatibdi
shalat Jumat, yang ada hanya disebutkan dua

raka'at setelah shalatJumat. Sebagaimana hadits

Ibnu Umar, ia berkata,

t 1,. t o1 .

-f.! -.:iJ*- .,::J \ C" t>aL'e
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" Aku rrlmah shalat bersanta Nabi g dua sujud

(':z.kaat) setr'lunt Zhuhur, dua sujud setelahnya, dua

sujud setelahMaghib, dua sujud setelah Isya, dan

dua sujud setelah shalat Jum'ar." (HR. Bukhari)

Hadits ini menunjukkan pembedaan antara

shalat Zhuhur dan Jumat, yang disebutkan
hanya dua rakaat setelah Jumat dan tidak
disebutkan shalat sebelum shalat Jumat, kecuali

Thhiyatul Masjid. Maka tidak ada shalat sunnah

Rawatib sebelum shalat Jumat. Hal ini
sebagaimana pendapat imam Hanafi, Malik dan

Syafi'i, kecuali Imam An-Nawawi yang tetap

berpendapat adanya shalat sunnah sebelum

Jumat.
(Lihar Shafifi Fiqih Sunnah: I 1372, Syarh hnu

Bathal:51176)
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J) erobat dengan barang haram adalah
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"li; :,?,xi: ;
dibolehkan secara mutlak, atau dibolehkan
dengan syarat.syarat tertentu atau bahkan
diharamkan sama sekali. Dalam hal ini, para
ulama kontemporer masih berselisih pendapat
cli clalamnya, mengir-rgat pcmrasaIal'nn ini
belum.libahas ole h pirra uluma terclnhulu scclira
lr.ras. Merekir lebil.r banyrrk mcmbirhas salirh satu

sub clari pengobat:rn .'lcngan barang harirnr,
yaitrr pengobiltan dengiul khantr ( minrrm:u'r

keras ) .

Untuk memudahkan pembahasan, kita bisa

menrbaginya dalam tiga point :

Pertama : Berobat dengan ,khanrr atau barang
haram murni ( yang tidak dicampur dengan
barang mubah ) dan tidak dalam keadaan
darurat hukumnya haram. Adapun dasar
pengharamannya adalah:

1. Hadist Abu Darda' gb , bahwasanya
Rasulullah *$ : " Sesungguhnya Allah telah
menurunkan penyakit dan menurunkan obat,
serta menyediakan obat bagi setiap penyakit,
maka berobatlah, dan jangan berobat dengan
sesuatu yang haram." (HR. Abu Daud )

2. Hadist Abu Hurairah €5 , bahwasanya
Rasulullah $ melarang untuk berobat dengan
barangyangharam. ( HR. Abu Daud, Tirmidzi,
Ibnu Majah )

3. Hadist Thariq bin Suwaid dg , ketika ia
bertanya kepada Rasulullah ig; tentang ob:rt
yang bcrasal cli'rri kfirrrrr, nr:rktr Rastrlullah ;g!
tncujlu'rrb, " Scstrngguhnyii ia ( khirnr tcrscl.ut

) bukanlah t,l.at, rrkirn tctapi pe nlrrkit. " ( FIR.

Mtrslim )

4. Atsrrr IbnLr Miis'url .,i,9 , buhu,lslny:r il
berkata, "Scsutrgguhr.ryr Allah titllklirlr
menjtrclikan kesclnbtrhan kanrr-r tli tlaIam
sesuatu yang dihararnkan." ( HR. Bukhari ).

Sebrrgian kalangan lnenganggap bahwa
kfianrratau minuman keras bisa menghangatkan

badan atau bisa mengobati rasa haus yang amat
sangat, atau bahkan bisa menyembr-rhk:rn
penyakit jantung. Akirn tetapi anggaprrn ini
tidak benaq karena banyak para dokter yang
menyatakan bahwa khanrdan minumtrn keras
justru akan membuat baclan clingin dan haus,

serta lnenanbah parah penyakit jantung.
Bahkan daiam keputusan Muktamar
Internasional Untuk Memerangi Miuuman
Keras yang ke-21 yang diadakan di Helsinki,

f 1 
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Finladia pada tahun 1939 M, disebutkan bahwa

dokter yang menganjurkan pasiennya untuk
berobat dengan khamr atau minuman keras

dianggap sebagai dokter yang ilmunya sangat

terbelakang dan ketinggalan puluhan tahun.

Kedua : Berobat dengan khamr atau barang

haram yang dicampur dengan barang mubah.

Dalam hal ini para ulama berselisih pendapat

tentang hukumnya. Ulama Malikiyah tetap

melarangnya (Thtsir Qurtubi:2/231), sedang

Ulama Syafi'iyah membolehkannya jika tidak
ada obat larn ( Mughni Muhtaj : 4/1BB ).
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebagian

obat-bbatan, bahkan makanan dan minuman
yang beredar di masyarakat memang
mengandung alkohol dan barang-barang haram

lainnya. Bahkan sebagiannya mengandung
alkohol sampai 20 o/o lebih. Barang siapa yang

bisa menghindari obat-obatan tersebut, maka

tentunya lebih baik dan lebih selamat dari

terjatuh ke dalam hal-hal yang haram.

Ketiga: Berobat dengan khamr dan barang'
harang hirram ltrinnya tlalam ke adaan terpaksa,

.lalirm hal ini Ulirura H:rntrfiynh
rnerrrbtrlchkirnny:r(Roc/c/rrI Muhtar : 1 /2 1 0).
N anruu yat.rg mcuj trc'li mirsalah i.rd :'rl:r1.r kap:rr-r

sLrirtu kirsus r{irrnggap terptrksa ( darurat ) dtrn

kapan cliirnggap tidak terpirksi'r ? Sebagian

ulama menjelaskan bahwa jika tenggorakiin
kita tersumbat oleh sesuatu, sehingga tidak bisa

bernafas sedangkan tidak ada sesuatu yang bisa

menghilangkannya kecuali khamr, maka dalam

hal ini dibolehkan untuk meminum kfiamr,
walaupun keadaan seperti ini jarang sekali
terjadi, karena seorang muslim tentunya tidak
menyimpan minuman-minuman keras seperti

khamr dan lain-lainnya di dalam rumahnya,
kecuali kalau dia sedang berada di lingkungan
penjual khamr. Adapun dalil-dalil yang

digunakan adalah sebagai berikut :

1. Firman Allah swt : " Maka, barangsiapa

dalam keadaan terpal<sa (memakarnya) sedang dia

tidak menginginkarnva dan Adak (pula) melampaui

batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya

AIIah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. " (

Qs Al Baqarah : 173 )

2. Diriwayatkan bahwa Rasulullah ffi
melarang laki-laki untuk menggunakan kain

sutra, beliau bersabda : " Hanyasanya yang

memakai kain sutra di dunia ini tidaklah akan

mendapatkan bagian di akhirat fte1ak " ( HR
Bukhari Muslim ), walaupun begitu, Rasulullah

ffi membilehkan beberapa sahabatnya, seperti

Abdurrahman bin Au{ dan Zubair bin Awwam

untuk memakai kaii sutra karena penyakit kulit
yang mereka denra. ( HR Bukhari ).

Hadist diatas walaupun bisa dijadikan dalil
untuk membolehkan berobat dengan barang

haram yang tidak murni, akan tetapi masih

mempunyai titik kelemahan, katena memakan

atau memasukkan barang haram dalam tubuh

dan perut kita jauh lebih berbahaya dan

berpengaruh dalam perilaku kita dibanding

dengan memakai baju yang diharamkan.
( Mukhtasor AI Fatawa Al Misriyah, hlnt : 17 )

Adapun syilrat-syarrlt dibolehkannytr bertlb:rt

dengirn birrang hnrat.u, irc'lirl:rh sebagiii berikut :

1. Hlrrus ad:r rekourcudasi dari clokter
muslim yang dipercayil btrhwir obat terscbut

memang maujur ut.ttuk t.ueugobati penyakit

yang clideritar-rya.

2. Tidak mendapatkan obat lain yang mubal-r

yang berhubungan dengan penyakit tersebut.

3. Kandungan alkohol yang terdapat dalam

obat tersebut tidak sampai memabukan pasien.

4. Menggunakan obat tersebut sekedarnya

saja, tidak boleh berlebih-lebihan. ( Roddul

Muhrar : 1/210, Mughni Muhrai : 4/188 ).
Sebagaimana dalam kaidah fiqh : " Darurat itu
ditakar menurut keperluannya saja".
Wallahua'lam.
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Tentang kisah kehancuran kaum Nabl Luth
)H; al-Qur'an memberikan gambaran jelas
bagaimana terkutuknya kaum Nabi Luth yang
merupakan pelaku homoseksual ini.

"Dan (Kami juga telah mengutus) Luth
(kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkara
kepatlt kamnnya : "M engapa kalian ntengerj akan
perbuatan keji, yang belun pemah dikerj akan oleh
seorarTg pLtn sebehun kalian. Sesungguhnya kalian
ntendatangi laki-laki tuttuk tnelepaskan syahwat,
bukan kepada wanita; ntalah kalian ini katun yang
ntelantpaui batas. Jawttb katuttnya tidak lain hanya
ntengatakan: "Usirlah ntereka dari kotamu ini,
sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang
be rpura-pura nensucikan diri. Kemudian Kami
selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali
istrinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal
(dibinasakan). Dan Kami nrunkan kepada mereka
hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana
kesudahan onng-orang yang berdosa iru. " (QS.
Al.Araf:80-84).

Jadi, ayat-ayat al Qur'an memberikan
penjelasan yang sangat gamblang, bahwa
diazdabnya kaum Luth itu ada kaitannya
dengan perilaku seksual yang menyimpang,
yaitu perilaku homoseksual. Prof. Hamka
mengutip sejumlah hadits Rasulullah ffi dalam

tafsirnya, yakni Thfsir aL-Azhan "Sesungguhnya
hal yang paling aku takutkan menimpa umatk'u
adalah perbuatan kaum Luth. " (HR atfirmidzi,
al-Hakim, Ibn Majah).

Hamka menulis dalam tfsirnya tentang
pasangan homoseksual yang tertangkap rangan:
"Sahabat-sahabat Rasulullah .$ yang diminta
pertimbangannya oleh Sayidina Abu Bakar
seketika beliau jadi Khalifah, apa hqkuman bagi
kedua orang yang mendatangi dan didatangi
itu, karena perr-rah ada yang tertangkap basah,
semuanya memutuskan wajib kedua orang itu
dibunuh." (Lihat, Ta{sir al-Azhar, Juzu' 8).

Kebangkitan'Kaum Luth'
Manusia memang makhluk yang mudah sekali
melupakan peringatan Allah. Lihatlah,
fenomena yang terjadi di daerah-daerah bekas
bencana. Beberapa hari setelah bencana, masjid-
masjid dipenuhi manusia yang meratap dan
berdoa kepada Allah. Thpi, ketika tahun
berganti tahun, ketika bangunan-bangunan
mulai direnovasi, saat sisa.sisa bencana mulai
sima, maka banyak lagi yang melupakan masjid.
Shalat jamaah yang sebelumnya sempat ramai,
kemudian menjadi sepi kembali.

f I 
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Dalam soal perilaku 'kaum Luth' ini, Dalam wawancaranya dengan Jurnal
marilah kita simak apa yang sedang terjadi di Perempuan (Maret 2008), Prof. Musdah
negeri kita? Televisi kita setiap hari menyatakan: "Esensi ajaran agama adalah
menayangkan tontonan yang mengajak
masyarakat untuk bersikap menerima perilaku
kaum Luth, baik secara halus maupun secara
terang-terangan, bahkan seringkali ditampilkan
dengan sangat vulgar. Sering, tayangan'kaum
Luth' ini dimunculkan dalam bentuk lawakan
dan humor-humor segar, sehingga bisa
membuat orang terlena dan terbuai dalam dunia
tawa. Lama-lama, dia menganggap bahwa
'kaum Luth' dan orientasi seksualnya adalah
sesuatu yang normal dan absah, sama dengan
manusia-manusia lainnya.

Lebih parah lagi, gerakan legitimasi praktik
'kaum Luth'di Indonesia semakin mengerikan
dengan munculnya sejumlah cendekiawan
bidang agama yang secara terbuka
menghalalkan perkawinan sesama jenis. Thhun
2004, dari Fakultas Syariah IAIN \Talisongo
Semarang terbit sebuah Jumal bemama' J ustisia'
(edisi 25, Th XI, 2004) dengan judul sampul
yang mencolok mata, "Indahnya Kawin
Sesama Jenis."

Gerakan 'kaum Luth' dengan justifikasi
keagamaan mendapatkan momentumnya
dengan kedatangan Irshad Manji, wanita
lesbian, di Yogyakarta dan Jakarta pada Mei
2008. Kedatangan Manji mendapatkan liputan
media massa nasional yang sangat luas. Nong
Darol Mahmada, aktivis Aliansi Kebangsaan
untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
(AKKBB) menulis artikel di/urnal Perempuan
(Maret 2008) dengan judul: Irshad Manji:
Muslimah Lesbian yarry Gigih Menyerukan Ij tilnd.

Dukungan yang sangat berarti bagi 'kaum
Luth kemudian juga datang dari Prof. Dr. Siti
Musdah Mulia, dosen pasca sarjana UIN Jakarta
yang juga aktivis AKKBB. Dalam satu
makalahnya yang berjudul " Islam Agama
Rahmat bagi AIam Semesta", Prof. Mudah
menulis: 'Jika hubungan sejenis atau homo,
baikgay atau lesbi sungguh-sungguh menjamin
kepada pencapaian-pencapaian tujuan dasar
tadi maka hubungan demikian dapat diterima."
(Lihat, Majalah Tabligh MTDK
Muhammadiyah, Mei 2009

memanusiakan manusia, menghormati manusia
dan memuliakannya. Tidak peduli apa pun ras,

suku, warna kulit, jenis kelamin, status sosial
dan orientasi seksualnya. Bahkan, tidak peduli
apa pun agamanya." Lalu, katanya lagi, "lslam
mengajarkan bahwa . seorang leSbian
sebagaimana'manusia lainnla sangat berpotensi
menjadi orang yang salah atau taqwa selama
dia menjuprjung tinggi nilai,nilai agama, yaitu
tidak menduakan Tuhan (syirik), meyakini
kerasulan Muhammad ffi serta menjalankan
ibadah yang diperintahkan. Dia tidak menyakiti
pasangannya dan berbuat baik kepada sesama

manusia, baik kepada sesama makhluk dan
peduli pada.lingkungannya. Seorang lesbian
yang bertaqwa akan niulia di sisi Allah, saya

yakin ini.t' ,

Dukungan dan justifikasi keagamaan dari
"Doktor Grbaik IAIN Jakarta tahun 199611997"
ini tentu sangat berarti bagi'kaum Luth di
Indonesia. Dengan justifikasi keagamaan seperti
ini, bisa-bisa 'kaum Luth' di Indonesia akan
bersikap lebih garang lagi jika diberi peringatan.
Dengan dalih menghalangi kebebasan
beragama dan berkeyakinan dan jaminan
HAM, para penolak perkawinan sesama jenis,
nanti dapat dicap sebagai manusia biadab, tidak
manusiawi, tidak toleran, anti-HAM, anti-
kebebasan, dan sebagainya, sebagaimana ditulis
dalanr Jurnal Justisia edisi perkawinan sejenis
tersebut:

"Hanya orang primitif saja yang melihat
perkawinan sejenis sebagai sesuatu yang
abnormal dan berbahaya. Bagi kami, tiada
alasan kuat bagi siapapun dengan dalih apapun,
untuk melarang perkawinan sejenis."

Inilah musibah besar bagi negeri ini. Sebagai

orang beriman, kita tentu yakin, bahwa
hancurnya suatu peradaban erat kaitannya
dengan perilaku dan akhlak manusia. Maka,
tidak ada pilihan lain, kecuali kita diwajibkan
berdakwah sekuat mungkin agar virus yang
disebarkan 'kaum Luth' ini tidak semakin
meluas di masyarakat kita. Wallahu A'lam. (***)

. ar-risalah
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Anas bin l\Adik iF

4

Di pagi yang cerah, beberapa lelaki
Anshar berteriak: "SesungguhnYa

Muhammad # dan Shahabatnya telah

tiba di jalan dekat Madinah." Dengan serta

merta para lelaki Ansharyang telah beberapa

lama menunggu kedatangan Rasul {$, segera

menuju ke arah jalan secara bergelombang

rnenyar.nbut Rasulullal-r. Demikian ptrla halnya

.lcngrru ltltk-ittrlk Anshar.

Be lum l.,craprt lirttia Rttstrlullah g tinggiil

.1i Mir.linal'r,rlatangliih se()rllltg wauitir Artshirr,

Runririsha irtiru yilng .{ikcntrl deugtrtt uaura

Umlnrr SLrlaini, l',crsnura ptltrirlly2l yatrg brrrtr

bcruntrr scmbilirn tahut.t, d11115 [iu Malik gb '

Ummu Sulaim berkata, " Ya Rasulullah, orang-
()rang Anshar baik [elaki maupun perempuan

telah n-remberikan hadiahnya kepada anda.

Tetapi saya tidak.memiliki apa-apa untuk
kuhadiahkan kepada Anda kecuali anakku ini.

Maka ambillah ia agar bekhidmat kepadamu

membantu apa yang anda butuhkan."
Rasulullah & pun menerima hadiah Ummu
Sulaim dengan senang hati. Sejak saat itu Anas

bin Malik 4f hidup dalan'r semerbak rumah

kenabian.
Di dalam rumah tangga Rasulullah S

inilah, Anas bin Malik 4Ja langsung merasakan

betapa kemuliaan akhlak Rasulullah *,

kelembutan dan kesabaran beliau. Diantaranya

adalah sebagaimana yang beliau ceritakan
sendiri: "Rasulullah & adalah manusi:r yang

paling baik akhlaknya, paling santun dan paling

penyayang. Suatu hari beliau mengutusku dan

sayapun pergi ke luar. Lalu saya melewati

kawanan anak yang bermain di pasar, sehingga

saya ikut bermain bersama tncreka d:in tidak

mclaksirt-rnkln pcrit'rtah bcliatr. Kctikrl suyl

sctlang :rsyik bcmrititr bcrsitttrir tnerckil, tiba-tiba

acltr scscolang yang bcr.liri ,,li bclakangktr clan

nlcnregallg pakaianku. Aktrptru tlietlolch, .lau

tcrnyirtil a,,laIah llastrIuIIah'g\ sctlang
tcrsenyuln seurbrri bcrsab.la, "Hai, Anils kccil,

apakah engktru telah pergi urelzrksanakau

perintahku?" Saya langsung berkata, "Baik

Rasulullah, sekarang saya mau pergi." Demi

Allah, saya telah berkhidmat kepada beliau

selama sepuluh tahun, dan beliau belum pernah

sekalipun memukulku, belun-r pernah
mencelaku, dan belurn pernah bermuka nrasam

kepadaku."
Selain kemuliaan bisa hidup serumah

dengan manusia termuiia, Anas bin Malik $;
juga mendapat barakah do'a Rasulullah g'
Suatu ketika beliau {$ masuk ke rumah Ummu

Sulaim. Maka Umrl-ru Sulaim membawakan

korma dan nrinyak samin kepada beliau $;.
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Beliau besabda, "Ken'rbalikanlah korma dan
minyak sarnin kalian ke tempatnya,
sesungguhnya saya sedang shaum." Kemudian
beliau berdiri di pojok rumah, lalu melakukan
shalat bersama kami, namun bukan shalat wajib,
kemudian beliau mendo'akan kebaikan bagi
Ummu Sulaim dan keluarganya. Ummu Sulaim
pun berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya
saya memiliki orang khusus yang saya sayangi."
Beliau bersabda,"Siapa dia?" Ummu Sulaim
berkata,"Pembantumu, si Anas." Maka
beliaupun mendo'akan kebaikan akhirat dan
dunia bagiku. Kemudian beliau berdo'a, "Ya

Allah berilah ia rezeki harta dan anak-anak,
dan berkahilah ia padanya." Do'a Nabi ffi ini di
kemudian hari terbukd dalam kenyataan. Anas
bin Malik kemudian r-nenjadi orang terkaya dari
kalangan Anshar, rnemiliki keturunan tidak
kurang dari seratus orang, dan menjadi
Shahabat yang terakhir rneninggal dunia
karena diberi usia seratus tahun lebih.

Sebagai orang yang terbina dalam rumah
kenabian, maka tidak heran jika ibadah beliau
sangat mirip dengan apa yang dilakukan tuan
sekaligus gurunya. Hal ini sebagaimana
disaksikan Abr,r Hr-rrairah 4g yang berkata,
"Saya tidak mclih:rt se()rilllgpun yzrng sh:rlatnya
paling nriril.r .lcr.rgiin shaI:rt Rasultrllnh s:
nrclclrihi Ilrntr Un'rniu Sulirim ini."

Sclain scbagai sc()rilllg ahli ibadah,
sehiigaimiu'rii Shahabtrt lainnytr, Anas bin Mnlik
juga aktif tlalanr jihtrcl nrcncgnkkan :lgal.nrl

Allah. Di antaranya adalah saat terjadinya
perang Yamamah, jihad menurnpas Nabi palsu,

yang harnpir saja jiwanya terenggut saat beliau
terkena kait dari besi panas yang dilempar dari
benteng musuh. Namun atas ijin Allah beliau
berhasil diselamatkan oleh saudaranya sendiri
Baro'bin Malik qF .

Kekuatan ibadah, kesungguhan
menegakkan agama Allah, tak jarang berbuah
karomah. Demikian pula yang dialami Anas
bin Malik. Suatu ketika penjaga kebun Anas
bin Malik gF mengadu kepadanya bahwa
tanahnya mengalami kekeringan. Maka
beliaupun keluar ke tanah lapang, melakukan

shalat sunnah dan
menengadahkan tangan berdo'a 

-****-';liii

kepada Allah. Thk berapa lama kemudian,
datanglah awan berarak-arakan. Kemudian
turunlah hujan dengan derasnya. Sebagian
keluarganya lalu mengecek hujan tersebut.
Grnyata hujan tersebut hanya turun di sekitar
tanah Anas bln Mallk gs .

Selain telah berkhidmat untuk Rasulullah

S, beliau juga telah berkhidmat untuk Islam
dan kaum muslimin. Tercatat dari beliau
terhimpun 1286 hadits Rasulullah g.
Diantaranya yang sangat berkesan pada jiwa
beliau adalah sebagaimana diriwayatkan imam
Ahmad, bahwa ada seorang lelaki datang
menemui Rasulullah $1 dan bertanya
,"Kapankah terjadinya kiamat?" Beliau
bersabda," Apa yang telah engkau siapkan
untuk menghadapinya?" Orang itu menjawab,
"Tidak aila, kecuali saya mencintai Allah dan
Rasul-Nya." Beliau menjawab, "Sesungguhnya

engkau akan bersama orang yang kamu cintai."
Mengomentari sabda beliau $i, Anas bin Malik

45 berkata, "Kami tidak pernah merasakan
kegembiraan yang luar biasa selain dari nikmat
Islam melebihi kegembiraan kami dengan sabda

he linu ini: Scsunggtrl-ury:-r cngkau iik:ln hersam:r

orang yang k:rmu cintai." Anas melrrnjtrtkan
pc mbic araannya, "Say:r menc intiri Rastr l r,rl lal'r

$:, Abtr Bak:rr, r.lan Umar. Dirr-r saya berharap
aktrn bersama-sarna mcrck:r knrena
kccint:ranku kepada merekil, meskipr-ur siryrr

tidak bisa berarnal sebagairnana amal mereka."
Setelah seratus tahun lebih Shahabat mulia

ini meramaikan dunia dengan ketaatan kepada

Allah, beliaupun tertimpa sakit . Ketika
menjelang ajal, kalimat syahadat tak henti.
hentinya keluar dari mulut beliau yang n-rulia.

Kemudian para malaikat suci menyambut ruh
beliau yang mulia menuju keharibaan-Nya.

'Wahai khadinur Rasul...sepuluh tahun
engkau torehkan lembaran hidupmu bersama

Nabi tercinta. . .kami mencintaimu karena-Nya.
Semoga Allah mempertemukan kita di jannah-
Nya. Amien. (Qsd)

:rr-risalah
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i zaman serba canggih begini, ternyata

masih banyak khura{at dipelihara.
Seperti dalam pernikahan, nama calon

harus cocok, urutan anak ke berapa juga harus

sinkron dengan primbon, tanggal lahir kedua

calon juga harus pas dengan 'hitung-hitungan'
sang dukun. Kalau itu sudah lolos, masih

terganjal pula dengan keharusan menikah
secara urut. Tidak boleh seseorang menikah
mendahului kakaknya, apalagi kakak
perempuan. Katanya, itu akan membuat sang

kakak tidak laku, dan sang adik juga akan
menerima akibatnya karena lancang
melangkahi kakaknya menikah.

Yang paling alot dalam memegang
kepercayaan ini, tetap tidak mentolelir
meskipun akhirnya keduanya harus menjadi
perawan atau jejaka tua. Sebagian yang merasa

terpaksa 'melanggar' adat itu mengharuskan

sang adik untuk mengadakan ritual plangkahan.

Yakni sebagai ungkapan permisi terhadap sang

kakak yang dilangkahi adiknya untuk menikah.

Jenis ritualnya bermacam-macan, dari yang

sekedar hadiah, melluruti kemauan kakak,
hingga ritual aneh yang bernuansa bid'ah dan

syirik.

Adapun Islam mengajarkan untuk
menyegerakan jika dirasa sudah mampu.

"'Wahai sekalian pemuda, barang siapa di
antara kalian yang telah mampu, hendaklah
segera menikah, karena hal itu lebih bisa

r

t
I

a

menundukkan pandangan dan menjaga
kemaluan. Barang siapa.yang belum mampu,

hendaknya dia shaum, karena shaum adalah

perisai. "_(HR. Bukhari dan Muslim)

Tidak menjadi.soal apakah ketika menikah
kakaknya didahului atau tidak. Karena
datangnya rejeki tidak harus urut tua,
sebagaimana datangnya kematian juga tidak
harus urut usia. Anggapan bahwa kakak menjadi

tidak laku, itu hanyalah tak'hayul yang tak
didasari oleh argumen yang sehat maupun dalil
shahih dalam syariat. Yang harus diperbaiki
adalah stigma (anggapan buruk) sebagian

masyarakat yang menabukan pemikahan seperti

ini. Karena stigma ini pula, beberapa orang

merasa malu dan terpukul jika adiknya lebih

dulu menikah. Grkadang, untuk mencegah rasa

malu itu, mereka rela menikah dengan
sembarang orang, yang penting bisa cepat dan

tidak dilanekahi sang adik.

Padahal, tak ada yang tabu, tak ada yang

membuat mereka harus merasa malu ketika

didahului adiknya menikah. Dilangkahi adik

atau tidak, sama sekali tidak memengaruhi
cepat lambatnya mendapat jodoh. Bahkan,
dengan sebab memudahkan urusan sang adik,

bisa jadi Allah akan memudahkan urusannya,

dan membantunya untuk mendapatkan jodoh

yang tepat. Nabi ffi bersabda,
,4.
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"Dan Allah akan membantu urusan seorang

hamba, selagi hamba itu mau membantu
saudaranya." (HR Muslim)

Jadi, tak per{L.khawatir lagi. (Abu Umar A)

ar-risalah
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PETE HDPE

Apakah arti dari simbol-simbol yang kita
temui pada berbagai produk plastik?

PS OTHER

# 5. PP (polypropylene) adalah pilihan terbaik

untuk bahan plastik terutama untuk
#I. PETE atau PET (polyethylene PenSgunaan yang berhubungan dengan

terephthalat)biasadipakaiuntukborolplastik makanan dan minuman, seperti tempat

yang jernih/transparan/tembus pandang seperti menyimpan makanan, botol minum dan botol

botol ui. mineral, botol jus, dan hampli semua minum tmtuk bayi. Cirinya, botol transparan

botol minuman lainnya. Botol.botol ini yangtidakjernihatauberawan.Carisimbolini

direkomendasikan hanya untuk sekali pakai. bila membeli barang berbahan plastik.

Sebaiknya, kemasan jenis ini tidak dipakai #6. PS (polysryrene) biasa dipakai sebagai

lama atau terlihat baret-baret. makanan, sebab srynneyang terkandung dapat

berulang-ulang dan jangan dipakai untuk air bahan tempat makan sryrofoam, tempat minum
hangatapalagipanas. Buangbotolyangsudah sekali pakai, dll. Tidak baik untuk kemasan

Akhir

#z.HDPE(high,Jensityp<tlyethylene)biasa bocor ke dalanl nrakanan, serta berpotensi

dipakai untuk botol susr.r yang berwarna putih membahayakan otak dan sistem syaraf. Bahan

srrstr. Snma seperri #l pET, #Z juga iniharusdihindaridanbanyaknegarabagiandi

direkomencl:rsikan hanya untuk sekali Arnerika sudah melarang pemakaian tentpat

pemakaian. makanan berbahan sryrofoam termasuk negara

#3. V atau PYC (polyvinylchlortule)adalah China'

plastik yang paling sulit didaur ulang. Plastik #7. Other (biasanya polycarbonate) bisa

ini bisa dite-rrka., pada plasdk pembungkus didapatkan di tempat makanan dan minuman

(cling wrap), dan botol-bot"t. Ogfle. @i(Z- sepertibotolminumolahraga. Polycarbonatebisa

uhythexyljadipare) yang terkandungdalam pVC mengeluarkan bahan utamanyayaitu Bisphenol'

dapatbocordanmasukkemakananberminyak A ke dalam makanan dan minuman yang

bila dipanaskan. PVC berpotensi bahaya untuk berpotensi merusak sistem hormon. Hindari

ginjal, hati dan berat badan. bahan plastik Polyc arbonate.

#4.LDPE(lowdensitypolyethylene)biasa Sayangnya, masih banyak barang plastik

dipakai untuk t.-p"t *"k"nan dan botol-botol yang tidak mencantumkan simbol'simbol ini,

yanglembek, dapatdidaurulangdanbaikunruk terutama barang plastik buatan lokal di

barang-barang yang memerlukan fleksibilitas Indonesia. Dan biasanya, hanya barang bermerk

tetapi kuat. Barang dengan simbol #4 sulit saja yang mencantumkan simbol-simbol

dihancurkan ,.,"pi,.r"p baik untuk tempat tersebut' (wis)

makanan. 'glan
,0.F

j.l
i-Ji.'

s
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f-f-'!rnpa kccurli, scnrurt ltlltnusia tengalr

I heriurrng untuk bertemu dcngan Al
I hh.

"Hai ntarntsia, sesungguhnya kantu telttlt

bekerj a dengn't suttgyh'sungtth ntenuj u Rabhnu,

ntaki,t pasti kttntu akanmelrenrul-Nya. " (QS. Al
Insyiclacl: 6)

Scrtirut ukrrtr tncttctntri Allah .lcllgan l.ckal

1'ang tcllh urcrckrr ttsrthirkau tli tlLrrria'
Meskiprrn pir.1l rkhilnl'a atll yang kclirtr
nrcurl.iru'u l.ckul. Apa yring rlibit\\'itltyir jtrstrr.l

nrcnj litli l.clrii t-r )'l trg ltrcttyc ltgsllrilkarl .l lllrnl
pcrjaliitran .latr l',crbtrah pe trtlcritiritt't .li rikliir
perjalanan.

Allah menyebutkan, bahwa bekal yang

bermanfaat dan akan menyelamatkan manusia

ketika bertemr.r dengan Allah adalah qttlbtnt

salinr, hati yang selamat. Thnpanya, seluruh hal

yang cliusirhakan manusia menjadi tidak
berguna. Termasuk harta dan anak-anak.

Makna Qalbun Salim
Tiik :rda yang nenyanggah, bahwa unsur pal-

ing penting clalirm jas:rd manusia adalah hati.

Posisi hati bagi anggota badirn ytrng lain laksantr

rirjii birgi rakyatnyn, panglima bagi tentaranya,

ar'-risallth
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"(Yaitu) pada hari dimana harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang

yatntg menghadap Altah dengan hatiyang bersih:' (QS. Asy Syu'ara':88-89)

atau niirip pemegang rentofe conrro/bagi barang

elektronik. Seg:rla gerak-gerik dan ucaptrn

dikendalikan oleh hati.

Hati y:rng mampLt mengenali Allah, hati

pula yang memiliki iradah, ken'rauan untuk
mentaati Allah, sedangkan anggota badan

har.rynlirh scbirgai pelengkap tlan irl:lt y:rng

rurcurl.riurtu kcingitriin hati. Jika hlti l.aik, jlsrrtl

lukln nrcngiktttitryrt, .lrrn jikrl hirti lr-rsak,

angg()tl [.ir.lur litin rtkrttt tnctttrttitirlyl trltrla. Jikir
hirti sclautat, sctnttlt iikitt't sclittnltt, jikli hllti
l.inlrsir, f irng llin turtrt scltgsiiril.

Lalu, seperti atr,aklh gitutbltnttl hati 1'rrrlg

sel:rmtrt, yaug mew:rkili karakter hati y:rng

paling baik itu?

Persepsi sebagian orang' orang y:rng memiliki

hati yang baik itr,r tidak mer-niliki mr.rsul'r, tidak

memiliki pantangz'In, bisa berb:rur dengan

siapapun, toleran kepada aptlpun, berkawan

dengan kckmpok lnanapun.

Sebtrgian lagi n.renyelisihi syariat yang

zhahir, lalu berdalih "yang penting l-ratinya

baik". Seperti pemyataan seorang artis sepulang

umrah, ia kenlbali membr.rka auratnya, melepas

kerudungnya dengan alasan yirng penting

hatinyi,r berhijab. Ini adalah jawaban yang



hanya layak diutarakan oleh orang yang hatinya
terhijabi (tertutup)dari kebenaran. Karena bukti
kebaikan hatinya adalah tunduk dengan syariat
yang dibawa oleh Muhammad yang
mengharuskan wanita untuk beihilab dari laki
laki yang bukan mahramnya.

Hati yang selamat, hati yang baik akan
tercermin dalam seluruh aktivitas bathin dan
lahir pemiliknya.

Hati yang selamat adalah hati yang selamat
dari segala syahwat yang menyelisihi perintah
Allah dan larangan-Nya. Hati yang selamat dari
syubhat yang menyelisihi kha6ar-Nya.

Penyakit Syahwat dan Penyakit
Syubhat
Semua kesesatan dan maksiat bersumber dari
dua penyakit itu. Karena dorongan syahwat,
orang yang telah memiliki ilmu tentang yang
wajib menjadi enggan untuk melaksanakan-
nya. Karena syahwat, maksiat dan dosa
dilakukan dengan penuh kesadaran. Ia tahu,
apa yang diperbuatnya adalah dosa, tapi ajakan
syahwatnya mengalahkan ilmunya. Hingga
ketika syahwat berkali-kali menang, ia menjadi
raja bagi pemiliknya. Apa yang menjadi
pilihannya adalah pilihan syahwatnya, dan apa
y:rng dikerjakannya adalah order dnri
syahwatnya. Ia jadikan hawa nafsu sebagzri

tuhannyir,

"Maka pernahkah kantu ntelihat orang yang
ntenj adikan hawa nafi;unya sebagai tuhannya, dan

Allah membiarkarnw se sat berdasarkat ilmu-Nya
dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan
hatinya dan meletakkan tutupan atas
p e ng liha ta nny a / " (QS. aI- J alu,ty ah: 23)

Malik bin Dinar :jla berkata, 'Allah
menciptakan malaikat dengan menyertakan
akal tanpa syahwat. Allah juga mencipatkan
binatang dengan menyertakan syahwat tanpa
akal. Lalu Allah mencipatakan manusia dengan
menyertakan akal dan syahwat. Maka
barangsiapa yang akalnya mengalahkan
syahwatnya, ia lebih mulia dari malaikat, dan
barangsiapa yang hawa nafsunya selalu

mengalahkan ilmunya, ia lebih hina dari
binatang."

Pemilik qalbun sa1im, hatinya selamat dari
penyakit syahwat, jika mencintai, ia mencintai
karena Allah. Jika ia membenci, membenci

' karena Allah, jika ia memberi, memberi karena
Allah. Jika ia menolak, menolak karena Allah.
Thk hanya sampai disitu, ia bersihkan diri dari
ketundukan dan berhukum kepada syariat yang

dibawa oleh Rasulullah is.
Adapun penyakit syubhat adalah penyakit

yang menlmpa pemahaman. Hal itu bisa
disebabkan karena keliru dalam'mernilih
sumbemya. Atau dari sumber yang benar, namun
salah cara mengambilnya. Hasil akl-rimya adalah
keyakinan sesat, pemikiran yang menyimpang
dan amalan-amalan yang bernilai. bid'ah.
Penyakit ini'sangat fatal, karena dari sinilah
penyimpangan bermula, sementara pelakunya
menganggapnya telah berbuat yang paling baik.
Allahberfirman,

"Katakariah,'Apakah akan Kami furitahukan
kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi
perbuatannyal" Yaitu orang-orang yang telah sia.
sia (sesat) perbuatannya dalam kehidupan dunia
ini, sedangkan ntereka menyangka bahwa n'tereka

be rbuar sebaikba*nya. " (QS. al-Kahfi : I 0l - I 04).

Hati yang selanrat akan menganrbil tlari
sumber yang bersih, al-Qur'an dan as Sunnah,
serta ijma'para ulama. Lalu mengambil dengan
cara yang benar pula. Mereka memahami ayat
dan hadim sebagaimana yang dipahami oleh
Nabi ;i.5 dan para sahabatnya. Seperti yang
diingatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud,
"Sesungguhnya kalian nanti akan mendapatkan
suatu kaum, mereka mengklaim sedang
mengajak kalian kepada al Qur'an, padahal
sesungguhnya mereka telah membuangnya di
belakang punggung mereka, maka hindarilah
tindakan melampaui batas, berlebih-lebihan,
dan perbuatan bid'ah, hendaknya kalian
berpegang kepada ilmu dan hendaklah kalian
berpegang kepada pemahaman para salaf."
Wallahu a'lam. (Abu Umar Abdillah)

ar-ris:rlah
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IBubrikJarhahdipersembahkan bagi pembaca yang ingin berkonsultasi tentang permasalahan

yang dihadapi, diasuh oleh Ustadz Tri Asmoro Kuiniawan Silakan kirim pertanyaan ke:

Redaksi ar-risalah, Jl. Sere Sogaten Rt.03 Rw.15, Paiang, Laweyan, Solo, atau email:

anisalah@gmail.com. Senakan pula copy bukti diri yang masih berlaku.

yang menyebabkan mereka harus
mengambil keputusan itu. Dalam hal ini,
jangan sampai keutuhan keluarga
terkorbankan karena salah satu pihak
memaksakan kehendaknya. Bukankah
memang tidak mudah memasukkan orang
lain ke dalam keluarga kita? Sebaiknya
Bapak mengajukan syarat agar ada di

antara mereka yang bisa mendampingi dan

melayani Bapak setiap hari. Sebab mereka
juga tidak bisa menolak keinginan Bapak
namun tidak memahami kebutuhan Bapak.

Menolak tanpa memberi solusi.
Bapak yang baik, sperma Yang tidak

dikeluarkan dalam jangka waktu lama
memang bisa berPengaruh Pada
kesehatan, namun persisnya saya tidak
tahu karena bukan dokter. Hanya saja,
sperma itu bisa saja keluar, insyaallah,
dengan banyaknya aktifitas dan olah raga.

Karena itu, alangkah baiknya jika bapak
bisa menyibukkan diri dengan aktifitas
sosial, berolah raga, serta memperbanyak
ibadah agar fikiran tentang aktifitas
seksual bisa dialihkan. Wallahu a'lam'

Demikian jawaban saYa, mudah-
mudahan bermanfaat.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi
wa barakatuh.

gMenikah Lagi di Usia Senia,

Assal amu' al ai ku m wa rah matu I lah wabarakatu h.

Ustadz, umur saya 70 tahun lebih. Jasmani ruhani sehat, nafsu syahwat juga kuat. Kadang-

kadang sampai keluar madzi. Sudah 19 bulan istri saya wafat. Saya ingin menikah lagi

tapi raianya malu karena sudah lansia. Apakah sperma yang tidak tersalurkan keluar

berpengaruh pada kesehatan?
Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya.
Wassalamu'alaikumwa rahmatullahwabarakatuh. .:

HambaAllah - Klaten

Wa'alaikum salam warahmatullahi
wabarakatuh

Bapak, hamba Allah yang budiman,
yang paling penting bagi Bapak sekarang
adalah bagaimana membicarakan kondisi
bapak dengan keluarga besar; anak-anak
dan juga para menantu. Tidak ada yang

salah kok, Pak, jika memang bapak ingin
menikah lagi, sehingga harus merasa
malu. I nsyaal I ah, ini bukan lah aib.

Selain itLj, di usia Bapak yang sudah
sepuh ini, bapak juga menghajatkan
pendamping yang bisa melaYani
kebutuhan-kebutuhan bapak. Bukan
semata-mata kebutuhan seksual, namun
juga kebutuhan-kebutuhan harian,
termasuk kebutuhan batiniah. Sehingga
Bapak, insyaallah, akan merasa lebih
tenang karena ada teman berbagi dan
menghabiskan waktu bersama. Bukankah
tr;juan pernikahan bukan hanya aktifitas
seksual? Cobalah berbicara dengan
mereka secara bijaksana dari hati ke hati.

Mudah-mudahan mereka mau mengerti.
Kalau perlu, biarkan mereka Yang
memilihkan siapa yang akan menjadi
pendamping Bapak.

Kalau ternyata keluarga besar tidak
mendukung, sebaiknya bapak menghargai
pendapat mereka. Mungkin banyak alasan

a r- ris al ah
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Itembolian I OO Difram untuk Shubuh

Nasruddin sedang duduk-duduk santai di beranda rumahnya. Tiba-tiba,
tetangganya yang terkenal kaya raya nongol di halaman. Anehnya,
tetangganya itu langsung menyerahkan uang 500 dirham kepada Nasruddin,
seraya bilang, "Aku mohon keikhlasan Anda mendoakan kebaikan dan
kejayaan untukku setiap Anda selesai shalat lima waktu."

Nasruddin menerima uang itu. Menghitungny4, lalu menyisihkan 100 dirham

dan mengembalikan kepada tetangga kaya itu'. Tentu saja si tetangga. kaya
bingung. "Lho kok dikembalikan?", katanya. "Aku malu kepada Allah," kata
Nasruddin. "Sebab shalat subuhku sering terlambat. Jadi, aku terima uang
ini hanya untuk empat waktu shalat saja."

Rudakku odalah Tuanmu

Diceritakan seorang sultan tengah berparade dijalan utama di lstanbul. la dikelilingi
pengawal dan tentara lengkap. Semua penduduk keluar untuk melihat sang sultan.
Mereka memberi hormat saat sultan lewat, kecuali seorang darwis yang sangat
sederhana.

Sang sultan menghentikan parade dan menyuruh tentara menangkap Darwis
untuk mendapat penjelasan mengapa Danrvis tak menghormat kepadanya. Darwis
menjawab,"Biarlah semua orang menghormat kepadamu. Mereka semua
menginginkan apa yang ada padamu, harta, kedudukan dan kekuasaan.
Alhamdulillah segala hal initak berarti bagiku. Lagipula, untukapa saya menghormat
kepadamu apabila saya punya dua budak yang merupakan tuan{uanmu."

Semua orang di sekelilingnya ternganga. Wajah sang sultan merah padam

karena marah. "Apa maksudmu?"
"Kedua budakkku yang menjadi tuan-tuanmu adalah amarah dan ketamakan,"
ujar Darwis tenang. Sultan segera menyadari kebenaran Danvis itu dan balik
menghormat kepada orang yang sempat membuatnya marah.

'!r.-i

"r"

ar-risalah
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Keputusan Bersama Menag, Mendagri, JaksaAgung tentang
Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau
anggota anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah lndonesia (JAl) dan
Warga Masyarakat (nomor: 3 Tahun 2008, nbmor: KEP-033/A/JA/6/
2008, nomor:199Tahun2008) 

.Kesatu:
Memberi peringatan dan memerintahkan
kepada warga masyarakat untuk tidak
menceritakan, menganjurkan atau
mengusahakan dukungan umum melakukan
penafsiran tentang suatu agama yang dianut di
Indonesia atau melakukan kegiatan
keagamaan yang menyerupai kegiatan
keagamaan dari agama itu yang menyimpang
dari pokok-pokok ajaran itu.

Kedua:
Memberi peringatan dan memerintahkan
kepada penganut, anggota dan/atau anggota
pengurus Jelnaat Ahmadiyah Indonesia (JAI),
sepanjang rnengilku berirgama Islam, r.rntr,rk

rurenghentikar-r peuyebaran penafsiran clar-r

kegiatan yang menyimp:rng dari pokok-pokok
ajaran Ag:-unir Islrm ynitr-r penyebirriru fahaur
yilng mengakui adanyzr nabi dengan segal:r

ajarannya setelah Nabi Muhan'u-nad 91.

Ketiga:
Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak
mengindahkan peringatan dan perintah
sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu

dan Diktum Kedua dapat dikenai sanksi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, termasuk organisasi dan badan
hukumnya.

Keempat:
Memberi peringatan dan memerintahkan
kepada warga masyarakat untuk menjaga dan
memelihara kerukunan umat beragama serta

ketentraman dan ketertiban kehidupan
bermasyarakat dengan tidak melakukan
perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum
terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota

pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia flAI).

Kelima:
'Warga masyarakat yang tidak mengindahkan
peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud
pirda Diktum Kesatu dan Diktum Keempat

clzrpat .likenai sanksi sesuai dengan ketentuan
pcr2rturan perund:rng- uudangan.

Keenam:
Mer.nerintahkan keptrcla apar:rt penerintah dan

pemerintah daerah untuk melakukan langkah-
langkah pembinaan dalam rangka pengamanan

dan pengawasan pelaksanaan Keputusan
Bersama ini.

Ketujuh:
Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2008, oleh MenteriAgama,
Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.,



peil( ct l,olIIh)l r)n, lllaka rattls:lll lilllll)Ll lislIik .r';rrlg
ierhrrbtrrrq rJt'trgannya aliatt Itt,'tt.t itl;t. ltrgir lit'tika kita
tekatr tontbol o{1, nraka latltlrtt ptttt trtati. I)errrikiatrlah

pcnlmpalllaan hati tt:t'hatlap ttllrrrh (icrakarr hati alian

irrer.renttrhan gcrak trrbtrlr. Sattgat otoltlatis tlatt ccpat' Ia

juga ibarat perritl)l)ir1, datr atrggota tubtrh adalalt

pengikutnya. Jilta hati lraik nralia baililah seltrrtrlr tubtrlr'
jikn buruk, ntaka btrrttli ltula selttt'tth ttrlltrh

Ibadah lrati adalah lcbih ttttlttta tlatt lchih licrnilai
tlaripada ibadalr anggota ttrlrttlt. Ia tcntl)at.iattrlltl)'a
panclangan Allalr.'l'api ia.iuga tcnrpat tlibcrrtatrgkantt-t'a

titnah, mc,niadi sas:rratt datt tilrg(t tltatl)a sy('tall.

Itenyakit, kotoratr, dan apa-apa -vanu tcriadi dalanl hati

tidair tcrlihat tlcrtgatr tttata. Karetta iattva titlak tarrtpalt

kasat rnata, ntaka ltanl'ali tttattttsia vallg tidak tttcttgetral

hati sclta Pct'golaliatt dahsvat di tl:rlarnrrl'a. Patlalral
tn.rcttreltliatttt't'r :rtlal;rlr k, lritt:tsitatt

lJuku irri ntcnielaskatr telltalrl4 pellgt'rtiatl, ktrlutltrkatl
hati, cara-t:ara ttllttll( I)lrra\\'at datt tttcttierttiltltatttt.ya,
serta lial-llal laitt scptrtat'llati, r'anu aliatl tltclttbarvit

danrpah lahiri-yah bagi ptlalitrn-ya St'tia1r pt'rrrlrtliatt lltrlitt
ini anrla bisa ttrerttlaltatllllt lrtttttts Irrrkrt istittrerva, . liiat
nrcrrtnrclrrkliart hati.
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h saklar stop kontak larlptr listrik, kctika kita

Ketrka s€oi-ang tua berb'cara dengan
anaknya sesungguhnYa ia sedang
berbicara dengan hati anaknya,
demikian juga sebaliknya. Ketika
seorang da'i menyeru, sesungquhnya
ia sedang menyeru hati Para
pendengarnya. Ketika seorang dokler, 

--
guru. dosen. membimbing dan mengaiar, sesungguhnya mereka

@

Buku inr akan mentbimbing kf?l iedang berhaclapan dengan hati para pasren dan nruridnya alhasil.
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berbagar Jenis dosa yang Pernah
n,enodai perjaranan hidup kita 
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unia tidak lain hanyalah tempat untuk
mencari bekal menuju hari keabadian.

Namun, kesibukan dunia, aktifitas
manusia yang segunung, banyaknya acara-

acara kehidupan yang memenatkan, membuat

banyak orang melalaikan jati dirinya. Ia
melalaikan tujuan hidupnya, melalaikan
hendak kemana ia menuju dan melalaikan diri
untuk mempersiapkan bekal menuju kampung
akhirat.

Lupa Posisi Diri
Sejatir-rya, sejak kita mengikrarkan syahadat

tauhid, rnestinya kita menyadari posisi diri
sebagzri han'rtia Allah yang harus
mengagungkan, menghamba dan patuh
tunduk kepada-Nya. Kepatuhan dan
ketundukan dengan dorongan cinta, takut dar-r

pengharapan. Namun realitanya, berapa banyak

dari kita yang sekedar melakukan shalat lima
waktu saja belum sempat. Berapa banyak dari
kita yang tidak merasa butuh dengan-Nya,
terbukti tidak ada upaya mendekat kepada-

Nya, kecuali sangat terbatas sekali. Sebagian

kita menjadi lupa diri. Lupa bahwa dirinya
sebenarnya hanyalah tercipta ddri air yang

menjijikkan, lupa bahwa sebenarnya dirinya
sangat bergantung kepada rahmat-Nya.

Bukankah air yang kita teguk adalah
pemberian-Nya? Bukankah sinar matahari
yang kita nikmati juga dari-Nya? Tidakkah kita
merasakan bahwa denyut jantqng pun Dia yang

mengaturnya? Bukankah seluruh alam ini
sangat bergantung kepada-Nya. Lupakah kita
pada firman-Nya:

"Mengapa kamu kafrr kepada Allahr, padahal

kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan
kamu, kdmu dimatikan dan dihidupkan-Nya
kembali, kemudian kepada-Nya-lah kamu di
kembalikan. Dia-lah NIah, yang menjadikan segala

yang ada dibumi mruk kamu dan Dia brkehendak
(menciptakan) Iangir, Ialu dijadikan-Nya tuj uh
Iangit! Dan Dia Maha Mengetahui segala

sesua ru.'(Al B aqarahZ8 -29) .

Lantas, dimana hati kita, dimana perasaan

kital Sementara kasih sayang-Nya tercurah
tanpa batas, sedangkan kita tetap angkuh tidak
sempat menghamba pada-Nya. Ataukah kita
telah menjadi hamba dunia dan hawa nafsu?

Sungguh, celakalah orang orang seperti itu
sebagaimana Rasulullah S sabdakan:

) o- , . o 9 ,.*s t'-,,-ilt ,FJ

t. o
. o to .-b*- -b-^l{J r! gUt *, ilz'-a*;st

"Celakalah hamba dinar, celakalah hamba
dirham, celakalah hamba pakaian, jika mereka
diberi maka akan ridha dan jika tidak diberi
maka akan marah." (Bukhari).

Lupa Masa Depan
Di antara akibat melupakan posisi diri sebagai

hamba, seseorang pun akhimya terlupa tentang
masa depan dirinya. Ia lupa bahwa sebentar lagi

to-- 't, to'
-1,-9 0 ,L!Jl J*e'-))'
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malaikat maut akan menjemputnya. Ia lupa

bahwa perjalanan akhirat sangatlah panjang,

bagaikan gurun yang tak bertepi. Akhirnya ia

melupakan bekal menuju keabadiannya. Setan

membuatnya senang dengan angan'angan.

Seakan ia masih hidup seribu tahun lagi, Belum

butuh persiapan, waktu masih panjang.

Padahal kematian bisa datang kapan saja

dan dimana saja. Ia merupakan misteri. Bisa

datang kepada orang yang lanjut usia, tetapi

tidak sedikit yang juga mendatangi anak-anak

muda bahkan balita. Tidak ada seorangpun dan

sesuatupun yang menghalangi jika memang

telah sampai ajalnya. Firman-Nya:.
Di ntana saja kantu herada, kentatian akan

ntendapatkan kantu, kendatipun kantu di dalant

he nte ng yang ringgi lagi kokoh (An N isa' [ 4 ] : 7 I ) .

Setelah kematian rnenjemput, apakah

dunia masih setia menyertainya? Tidak, sekali

kali tidak. Harta yang terkumpul, teman setia,

keluarga yang membela, semuanya akan
meninggalkannya. Ia hanya ditemani amal

perbuatannya di dunia. Jika di dunia tekun

mempersiapkan diri, tentu ketenangan dan

kemudahan akan diraihnya. Nlrnlun jika di
dunia ia melupakan masa depannya, hanya

terf,rktrs 1-rirclit urttsatt cltrniauya, laltr ltpa yang

irr antlrrlkirn mcrrgl'ratlapi perti'tnyiralt urirlirikat

ktrl'rtrrI Siapa yang irkirrr nreujltli pcmbelanyrl

saat nrcnghrr.lapi hari 1.,enga.lilnn/ Siapa yang

irkirn niensyafaatinya strat h'.trlls tergclincir ke

tlrrlarrr rrcrirkal N;r ir.#tr billahi ntin tl:alik.

Agar Tidak Lupa diri
Fenomena lupa diri yang telah menggejala di
kalangan kita ummat Islam ini tidak akan

berakhir jika tidak kita sendiri yang berusaha

menanggulanginya. Di antara piranti menjaga

kesadaran diri pada jiwa kita adalah:

Pertama. Merenungkan karunia Allah dan

ketergantungan kita kepada-Nya.

Ayat-ayat Al Qur'an telah mengingatkan
kita akan hal ihi. Diantaranya sebagain-rana

yang Allah firmankan:
Katakanlah: "Tbrangkanltth kepadaku jika

sumber air katnu ntenjadi kerirtg; ntaka siapakah

yang akan mendatangkan afu yang ntengalir

bagintul". (QS. Al Mulk;-10).

Adakah seseorang yang bisa hidup tanpa

airJ Itu baru satu nikmat, lalu ribuan nikmat
lain yang tidak mungkin kita bisa hidup
tanpanya, tentunya bisa menyadarkan diri kita

betapa kerdilnya diri di haribaan-Nya, dan

betapa butuhnya kita menghamba dan
berpasrah diri kepada-Nya.

Kedua. Menyadari singkatnya hidup di
dunia dan keabadian alam akhirat.

Jika sedari di dunia ini seseorang selalu

menyadiri bahwa hidupnya di dunia teramat

singkat dibanding kehidupannya di akhirat,

tentu ia tidak akan rakus menimbun harta

dunia. Ia tahu bahwa kenikmatan dunia hanya

sebentar, tidak lama. Maka ia akan bersikap

bagaikan. pengembara, yang pergi dengan

membawa bekal secukupnya, mengikuti rauTilr

(arahan) Nabi g :

"Jadilah kamu di dunia bagaikan orang

asing atau bagaikan pengembara."

Sahabat Ibnu Umar rnenjelaskan: "Jika

engkau berada pada waktu sore maka janganlah

menunggu waktu pagi, dan jika engkau berada

pada waktu pagi maka janganlah menunggu

waktu srlrc, c-lirn pegtrnakanlah masa sehatmu

untuk lncnghrrclnpi tnirsir snkiturtr, .latt tt.tltsir

hirlupnrtr untuk mnsir llrltin)u." (HR. Bukh.lri)

Kemr.rrliiur il irklu girtt nrenyiapkan bckal

hi.1up scsr,r.i:rh tnati ylng ticlak akan ircla

lkhirnyn. Ingatnttnya tcrl'radirp peristiwa yiurg

akan clihirclapinytr kel:'rk cli hari kianlirt, tentLt

akan menjaga kesadarannya, bahwa
kenikmatan dunia tidak ada artinya sama sekali

dibanding keniknlatan Jannah. Bahwa neraka

yang disiapkan bagi para pengingkar sedemikian

dahsyatnya sehingga baru mencicipi sekejap

saja, seluruh kenikmatan dunia telah luruh dari

ingatannya. Jika keadaan ini sering hadir dalam

benak kita, kelalaian diri akan tersingkir, dan

kesadaran diri akan menguat dalam jiwa,

kemudian pada gilirannya akan terwujudkan

dalanr anral nyata. Wallahul ntusta'an.

ar- ris alah
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Saat Cinta Dihempas Prahara

Berbicara mengenai persoalan rumah
tangga seolah tak ada habisnya. Sudah
tak terhitung lagi jumlah buku yang
berbicara tentang tema yang satu ini.
Mulai yang bercerita seputar semerbak
wangi bunga-bunga pengantin muda,
penantian penuh arti datangnya si buah
hati, bagaimana menyiapkan generasi
rabbani hingga tips melanggengkan cinta
di usia senja. Tak sedikit pula yang
menyoroti dan mencoba memberi solusi
akan prahara yang tak jarang terjadi.
Karena memang, perjalanan biduk rumah
tangga tak selalunya melewatijalan yang
lempang. Kadang harus melaluijalan yang
berliku, terjal oleh kerikil-kerikil tajam, tak
jarang pula harus melalui jalan setapak

penuh duri di tepian jurang. Begitulah
dinamikanya

'Tokoh fiksi' yang diperbantukan oleh
penulis dalam buku iniaRan memaparkan
sedikit realita yang jarang terungkap.
Gambaran penderitaan seorang musiimah
shalihah bersuamikan seorang pria aktivis
pengajian berpenampilan shalih secara
dhahir. Harapan menggebu mereguk madu
kebahagiaan bersama suami terganjal oleh
realita yang harus dihadapi. Keshalihan
fisik ternydta bukanlah jaminan bahwa
sang suamiakan berperilaku bak nlalaikat
yang tak pernah salah. Bahkan, bukan
tidak mungkin perlakuannya terhadap istri
lebih buruk dari orang yang sama sekali
tak mengenal agama. Buku ini akan
membuka mata kita, bahwa mereka yang
berbalut keshalihan fisik juga manusia
biasa yang kadang masih membawa derita
masa lalu. Fakta inilah yang oleh penulis
dicoba untuk diungkap, sebagai motivasi
dan solusi bagi para istri yang sedang
mengalami cobaan dalam rumah
tangganya. Juga renungan bagi para suami
untuk lebih memahami perasaan istri.

Membaca buku ini akan membuat
pembaca terhenyak dan larut dalam
keharuan, melihat keteguhan dan
ketabahan hati seorang muslimah dengan
berbagai deraan badai rumah tangga yang
mengiris hati. Meskidikemas dengan gaya
bertutur ala curhat yang mengharu biru,
namun buku initetap sarat akan nilai-nilai
ilmiah. Berbagai peristiwa kadang disisipi
dengan dalil yang sesuai dengan
konteksnya, menjadikannya seolah
aplikasi nyata dari dalil tersebut.
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%epak 6agap kami,

%ralkanlt

"IJjian akan terus ntenintpa seorang ntukmin,laki'laki dinperenTpt?n, menimpa dirinya, anaknya,

danhartanyahingaiaberjumpadenganAllahtanpamembawadosa. "(IfR.TirmidzidariAbullwainh)

Ya Allah... kemana amplop berisi uang itu? 2,5

juta bukan nominal kecil bagi kami. Kalau uang

itu milik kami, insyaallah kami akan rela
'melepas kepergiannya'. Tapi uang itu milik
umat. Amanat yang ditidpkan pada suamiku

agar segera menyampaikannya. Ya

Rabbi...kemana kami harus mencari? Dan
bagaimana Uu*t -".*tglntinya..

Ya Allah, ampuni hamba kalau sekarang

hamba terus bertanya-tanya, bagaimana hamba

mencari gantinya. Padahal selama ini hamba

meyakini rl:ln meurbuktikan sendiri, Engkau

arlalah dzat yirng Maha Memiliki dan
Mirhakuasa met.nberi ganti. Segala yang hilang,

yang kutinggalkirn dulr,r... semua Engkau ganti

rlt'ngarr ynng lehilr haik.

Dulu, kutinggalkan pekerjiranku der-ni

mempertahankan hidayah-Mu. Meski waktu
itu semua orang, termasuk orang tuaku sempat

menyayangkan namun aku tetap mantap.
Ironis kalau aku harus menanggalkan jilbab

hanya demi pekerjaan yang menurut syariat

terkotori dengan riba.

Kala itu, aku terus berdoa, semoga Kau

tunjukkan aku jalan untuk bertahan. Bertahan,

karena waktu itu aku memang harus benar-

benar bisa berdiri dengan kakiku sendiri. Aku
pun terus berusaha mencari pekerjaan yang

lebih bersih dengan lingkungan yang lebih
kondusif. Bebas menjalankan syariat dan
mendapatkan penghasilan. Tidak mudah

ar-risal ah
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memang tapi aku yakin itu jug4 bukan hal yang

mustahi[.
Namun subhanallah, doaku Engkau

kabulkan bukan dengan memberiku lowongan

pekeriaan, tapi kau kirim padaku sebrang lelaki
yang memintaku untuk menjadi separuh
jiwanya.'Menawariku' dengan berbagai
pekerjaan yang tak hanya menyenangkan tapi
juga berpahala. Membina rumah tangga,
mendidik anak-anak kami dan saling
membantu untuk beribadah kepada-Mu.
Sebuah ganti yang benar-benar jauh lebih baik

dan indah.
Alltitnrlulillirh, hanya itr-r yang bisa hanlba

ucapkan untuk semua nikmat-Mu yang terus

mengalir... untuk sr:an-ri yang baik, untuk anak-

anak yang luctr, untr,rk semLlanya.

Dan kini, di tengah tenangnya telaga

kehidupan berumah tangga yang kami nikmati,
ujian kecil ini datang membentuk riak
gelombang yang mengusik keheningan. Ujian
memang kan selalu ada sebagai bagian dari
putaran roda kehidupan. Thk mungkin senang

selamanya juga tidak akan ada kesediha4 yang

tak ada ujungnya.
Sekian kali mencari, amplop itu belum

ketemu juga. Semua isi lemari sudah kami

bongkar. Tapi amplop itu benar-benar raib entah

kemana. Suamiku sendiri bingung. Dia yakin,

sudah menaruhnya di tempat yang aman dan

tidak terjatuh di mana-mana. Apakah mungkin
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lmplop itu ikut terbuang saat kami
membersihkan almari?

Sementara aku sendiri tidak tahu kapan

suamiku menaruh amplop titipan itu dan ditaruh
di mana tepatnya. Wujudnya pun sungguh aku
tidak tahu.

Isinya...begitu menerima, suamiku merasa

langsung menyimpannya, tidak membukanya
sama sekali. Dia hanya tahu amplop itu berisi
uang dengan jumlah sekian dari orang yang

menitipkan. Entahlah, mungkin terselip atau
kemungkinan lainnya. Kulihat suamiku sangat

bingung. Aku mengerti perasaannya. Bukan
karena kehilangan uang semata tapi lebih
karena uang itu adalah uang umat. Uang yang

haruS segera diserahkan pada yang berhak.
Sedang untuk menggantinya, tentunya
membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
Suamiku sepertinya tertekan dan kepalanya
mulai terasa pening. Ia pun jatuh sakit. Hampir
satu pekan Ia tak bisa beraktivitas seperti biasa.

Tiap pagi datang, dia tampak menahan rasa

sakit yang sangat di kepalanya.
Ya Rabbi, selama ini dialah yahg selalu

menguatkanku saat aku lemah.
Menegakkanku saat aku limbung. Mungkin
inilah giliranku untuk me ncoba
menguatkannya. Ya Allah... bantu hamba
untLrk tctap bisa mcnguatkar.r sayap ini di saat

yang liiin lclirh.
Abi, dua sctengah juta bagi kita memang

berat. Thpi itu itu ringan, sangat sedikit bagi
Allah yang Mahakaya. Itulah yang senantiasa
aku bisikkan di telinga suamiku. Puji syukurku
pada-Mu ya Allah, di saat suamiku sakit, Kau
beri hamba kekuatan dan keyakinan bahwa
pasti ada jalan keluar yang baik.

Hari-hariku menjadi lebih sibuk. Selain
harus mengantar suami menjalani terapi,
mengurus putra dan putri-putri kami, aku juga

semakin sibuk menyiapkan pesanan para
pelanggan. Dan alhamdulillah Allah
memudahkan segalanya.

Abi tahukah engkau bagaimana Allah
memberikan jalan keluar bagi kita? Bagaimana
cara Allah memberi ganti pada kita/Ada banyak

hal luar biasa yang tak bisa kusebut semuanya.

Dia memberikan kesehatan pada anak-anak
kita, memudahkan mereka hingga selalu bisa

menghibur hati dan membuat kita tentram. Si

kecil, yang biasanya sering terbangun di malam
hari seperti tahu kelelahan orang tuanya. Jam
delapan malam dia sudah tertidur, lelap hingga
pagi. Si sulung yang biasanya hanya mau ke

sekolah diantar jemput oleh kita, tiba-tiba mau
diantar dan dijemput orang lain seperti kakek
atau budhenya. Pesanan ice krim, da$angan
kecil-kecilanku sehari-hari juga rqengalami
peningkatan. Semakin banyak yang pesan

untuk dijual lagi.
Allah juga mengirimkan saudara-saudara

kita yang mengingatkan kita bahwa masih ada

yang menerima ujian yang jauh lebih berat. Yang
jika kita bandingkan, semua ini belumlah apa-

apa. Dan'Allah juga membukakan begitu
banyak pintu rezeki tanpa harus menceritakan
masalah yang kita hadapi kemana-mana apalagi

minta dikasihani. Meski untuk mengganti uang

yang hilang secara kontan, aku harus merelakan
mahar pernikahan untuk dijual. Kami yakin
suatu saat Allah akan menggantinya. Lebih
banyak dan lebih bark,Insyaallah meski bukan
dalam bentuk yang sama.

Alhamdulilluh ya Allah, hamba tidak tahu
ber:rpa kali harus h:rmba ulirngi kata ini untuk
mengungkapkan syukur hamba. Di tengah hari-
hari berat yang harus hamba lalui, selalu ada

saja hiburan yang Kau beri agar kami yakin
bahwa selalu ada Engkau di balik setiap
kejadian.

Subhmwllah, sekali lagi dalam hidup kami
ya Allah, Kau beri kami pengalaman yang

mengandung banyak pelajaran yang pasti dapat
diambil hikmahnya asal tidak berputus asa dan
mau melalui semua manis pahit hidup dengan
sabar dan hanya bersandar kepada-Nya.

Dan akhimya, dengan pelan tapi pasti, sayap

lelah itu mulai bisa mengepak kuat kembali.

(Ummu Sabrina, Tegal)

a r-ri s al ah
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\ f enrhangurr ke luarga ynng sukses

N /l Jr,'ri".khirat utlalah Janrbaan setiap

lV Ir.i,^, suanri .la. kepala keluarga.
Meski harus kita akui bahwa mewujudkannya
bukanlah hal yang mudah. Alih-alih meraihnya,
keluarga idaman itu hanya akan menjadi mimpi
dan utopi jika kita salah memilih arah dan jalan.

Bukankah setiap arah dan jalan akan membawa

kita ke muara yang berbeda?

Sebagai orang Islam, standar kesuksesan

kita jelas tidak sama dengan sukses menurut
kebanyakan orang. Harapan akan akhirat
membuat segalanya tidak bisa hanya diukur
dengan ukuran duniawi belaka. Hal yang tidak
dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman,
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climana dunia menjadi satu-satunya ukuran
keberhasilan dan kegagalan.

Karena itulah, menggapai keluarga yang

sukses bemam a sakinah, maw alLah, w a r alwwh,
bukanlah sekadar membangun kebahagiaan
semu; megah, mewah, indah, danwanginamun
tidak memuaskan. Yang hanya mementingkan
penilaian orang luar daripada kebahagiaan para

penghuninya. Mementingkan kulit daripada isi.

Keluarga islami yang bahagia adalah
keluarga yang seimbang dalam memenuhi
kebutuhan jiwa dan raga, juga kebutuhan
dunia akhirat. Kesuksesannya benar-benar bisa

dirasakan dan dinikmati oleh seluruh anggota
keluarga lahir batin, dan bahkan oleh orang-
orang di sekitarnya. Sebuah kesuksesan hakiki

ar-riszrlerh
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dan bukan tipuan, yang asli dan bukan sebuah
kepalsuan.

Keseimbangan itu dimulai dari penerapkan
syariat agama semaksimal mungkin, lebih
daripada sekadar menjalani serangkaian ibadah
ritual. Kenapa? Karena aplikasi syariat
merupakan sarana penjagaan nilai-nilai akhirat
di tengah gempuran nilai-nilai duniawi. Menjadi
pertanda bahwa ada hal lain yang kita ingin
raih selain urusan materi. Menjadi bukti bahwa
kita memiliki prinsip dan konsep ukhrawi. Hal
inilah yang akan menjaga agar keluarga kita
menempuh arah dan jalan yang benar.

Selain itu, aplikasi syariat adalah satu-
satunya cara untuk mengharap ridha Allah. Hal
yang akan memuaskan batin karena kita merasa
telah mengerjakan yang seharusnya. Membuat
keluarga tenang dan tentram karena masalah-
masalah yang ada menemukan solusi syar'inya,
sekaligus terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya,
lahiriah maupun batiniah.

Namun, keluarga beriman bukanlah
keluarga yang kehilangan jejaknya di dunia,
Sebab rangkaian amal shalih sebagai bekal
akhirat, hakikatnya adalah amal.amal di dunia
juga. Yang dengan demikian maka'tidak ada
istilah mengingkari cl,rnia karena hal itu akan
sangi'lt memberatkan k:rrena tidak sesuai
clengan fakta clan kenyataan yang ada.

Yirng hirrtrs kita lakukan adalah menjaga
keseimbangan, mengontr()l, dan
rnengendalikannya, agar semua berj alan sinergi.
Bisa dinikmati sebab memuaskan jiwa raga.
Tidak berat sebelah dan'jomplang' hingga
terasa berat, menyiksa, dan menjadi bom waktu
yang akan meledak suatu saat nanti.

Pada prinsipnya, manajemen
keseimbangan adalah upaya kita mensinergikan
berbagai kebutuhan hidup ini semaksimal
mungkin. Yang secara garis besar ada empat,
yaitu kebutuhan spiritual, pengembangan diri,
sosial, dan rekreasi, sebagaimana disebutkan
Imam Ahmad dari \7ahab. Dalam hal ini, kita
harus memberinya perhatian serius,
mengupayakan realisasinya, serta tidak
melalaikannya. Sebab, selain menunjukkan

ihclawiyxl$
kecerdasan kita, ia juga menjamin tercapainya
kualitas hidup yang lebih baik, atas izin Allah.

Kita harus mengusahakan agar selalu ada
waktu untuk bermunajat kepada Allah sebagai
cara memenuhi kebutuhan spiiitual kita,
sesibuk dan sesulit apapun. Kita yakin, bahwa
padanya ada manfaat luar biasa bagi hldup klia.

Kita juga harus mengupayakan hubungan
sosial yang sehat dengan orang lain, sebagai cara
pemenuhan kebutuhan sosial kita.. Selain
karena kita adalah makhluk sosial yang selalu
memerlukan orang lain dalam hidup inii pola
hubungan interpersonal yang be4ar akan
meluaskan area aplikasi syariat. Ini berarti
wilayah amal shalih akan semakin luas
terbentang.

Hanya saja kita harus memilih orang-orang
yang benar. Yang bersama mereka pertambahan
amal shalih-lah yang akan kita dapatkan dan
bukan sebaliknya. Yang bersama mereka kita
akan mendapatkan manfaat hubungan sosial
antar manusia.

Sedangkan kebutuhan pengembangan diri
kita penuhi dengan selalu melakukan
muhasabah atau instropeksi diri dalam semua
capaian hidup kita. Baik itu kualiras keagamaan,
karir dan keuangan, jr-rga keluarga. Apakah
pada masing-masingnya telah berjalan sesuai
harapan atatr tidak. Hal ini agar prestasi kita
tidak jalan di tempat, clan bisa menyikapi jaman
yang terus berr,rbah dengan cepat. Dimana setiap
perubahannya membutuhkan cara penyikapan
yang berbeda pula.

Sedang kebutuhan rekreasi kita penuhi
dengan menikmati berbagai kesenangan yang
halal. Hal ini akan menjadi katalisator yang
hebat bagi kestabilan gerak, ketenangan ibadah,
bekerja, dan aktivitas lainnya, juga menjadi
hiburan bagi hati dan jiwa. Iruyaallah.

Dan karena hidup hanyalah sekali.
Janganlah kita sia.siakan dengan hanya
mengejar kesuksesan semu. Yaitu, kesuksesan
yang tidak jelas ukurannya. Karena kita hamba-
hamba yg beriman. Yang percaya kepada
akhirat I Wallahu a' Imn.

ar - ris alah
N0.8S/Vol.Vlll/1 Jumadil Akhir - Rajab1429 H /Juli 2008 g



ri ir'llti t'ri,/iliri
ii.iri,i,i,.,,r;ll

il,irir,

Ml:liiffi^ff:nt:ri,'
hal itu bisa menimbulkan dampak negatif yang

sirngat nlcrusak, baik berkllitan clengan masa

.lcpar-r kchi.lrrl,ltu rttt-uah taltggit, lttittlptlll lllitsii

tlcpln'kcpriba.liat'r' ke.ltrtr pitsiiltgall. Bcrapa

l.luyak kcnraksiatatt clrit-t krrstrs-kirstrs
pcrsclingkuhln yang rncnrt.,cIit kchiclLrpar.r

srrirrni-istri, krtreua siilah sirttt pihlik atltr
kc.ltranya lt)e l'ilsit pasallgllllllyil tak lagi l)lilltlptl
memberikan'ketcduhan' J

Protes Sang Bidadari
Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh
Bukhari dan Muslim, Rasul S bersabda, 'Aku
tclah melihat netaka, ternyata kebanyakan
pcnghuninya adalah kzrun-r wanita." Seorang

pcrempuan bertanya, "Wahai Rasul, ada apa

gerangan dengan kaun-r wanita?" Beliau
bcrsabda, "Mereka mengkufuri'" Dikatakan,
'Apakah n.rengkufr.rri Allahl" Beliau bersabda,

"Mengkr"rfuri suami clan banyak melaknat.
Apabila kalian (parzr suami) berbuat baik
kepaclzr salah seorang dari mereka seumur

hidup, lalu ia melihatmu berbuat satu kesalahan,

maka ia akan berkata, Aku tak pernah melihat

kebaikan pada dirimu sama sekali'."

Mengkufuisuami dan tidak berterima kasih

kepacla kcbaikannya mcrttpirkan salah sattr

tindakan 'nrcnyakiti sttitrni'. Dan, l.ral ittr
tcrniustrk salah snttr fnktor yling tlapirt
mcnjcrtrnrusk?rrr pitra istri kc clalanl kobaran api

rrcraka. Wul' i1 utlzu billuh.

Birhkan, ltara bi.latlrtri sttrgir ptttl akitt.t

nrurktr kep:rd:i seorang istri yaug sttka mcnyakiti

suaminya. Rasul n bersabda :

Uu vr 6t' d V":: ii'rr ,s!i 't
:i,' +6 ,^;.1"i \ /' ;F q &"i:

e,r.tsa."tf +" ;'! + :Vt rL dy

"Tidaklah seor ang w mtita meny akiti wmninl a

di dunia melainfuin istrinya dari kalangan bifudai
y ang b ermata j eli akan b erkata,' J angan kau s akiti

d)a. Sarcga Allah membnrsak$mu' Sestmgglvrya

dia di sisimu tak ubahnla seperti orang singah,

ar'-r'isalath
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Jang hampir meninggalkanmu menuiu kepada

kani'." (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah, serta

dishohihkan oleh Al-Albani)

Wahai Saudarikul Bisa jadi, engkau saat ini
bukanlah istri yang hakiki bagi suamimu di dunia

ini. Maka, para bidadari pun berujaq "Suamimu

laksana tamu bagimu, dan engkau bukanlah
istrinya yang hakiki. Sungguh, kamilah istrinya
yang sebenarnya. Dia akan segera berpisah

denganmu dan berjumpa dengan kami!" Para

bidadari itu memprotes keras seorang istri yang

suka menyakiti suaminya, "Jangan sakiti
'suamiku'. Semoga Allah melaknatmu."
(Tuhf atul Ahw adzi bi Sy arh J ami' it Tirmidzi) .

Jangan Sakiti Dia!
Grdapat beberapa perilaku dan sikap yang harus

dihindari oleh para istri, karena itu bisa

memercikkan lelatu kesengsaraan dalam
kehidupan rumah tangganya. Antara lain bisa

menyebabkan suaminya'tersakiti', baik tersakiti

hatinya maupun jasmaninya. Sudah pasti,

bahwa sesuatu yang dilarang dalam Islam, tentu

memiliki'bom keburukan' yang siap meledak

dan merusak tatanan kehidupan manusia,

termasuk dalam kehic'ltrpan keluarga.
Hincizrrilah closa-t{os:t berikut ini, wahai para

istril

Pertama, rnenentang clan men"rbant:rh

suanri (nruyri1). Yakni istri ticlak menaati perintah

suami, padahal stramiuya tidak menyuruhnyil

untuk bermaksiat kepada Allah. Nusy2z artinya

adalah'naik atau tinggi'. Nusyr2z az'zauiah,

berarti meningginya istri dari suami, dengan

mengabaikan perintahnya dan berpaling
darinya. Berbuat nusyuz kepada suami berarti

telah berbuat durhaka dan menyakiti hatinya.
Rasul n menegaskan pentingnya ketaatan istri
kepada suami, hingga beliau bersabda, "Jil<alau

alu b oleh mernerinwhl<an se s eor ang unuk b er suju'd

kepada orang lain, maka berur-bennr akan aku
p eruwllan isti unuk b er sujud l<ep ada uaunirry a."
(HR.Tirmidzi)

Kedua, kebutuhan biologisnya'terhujat'.
Yakni istri enggan melayani keinginan suami

untuk berjimak, sehingga kebutuhan biologis

suami tak mampu tersaluikan. Hal ini ielas
sangat menyakitkan hati suami, dan sangat

berpotensi merusak keharmonisan kehidupan

rumah tangga. Rasul n bersabda, "Demi Dzat

yutg jiwala,r berada di tmgan-Ny, tidaklah seorang

lelaki mengajak istrinya ke raniang, Ialu si iitri
menolaluq a, hingga ia bermalam dalam keadaan

marah, niscaya para malaikat akan melaknat si

istri ter s ebut hingga p agl t;6o. t' (HR. Bukhari dan

Muslim)

Ketiga4eminta talak tanpa sebab. Istriyang

menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan

yang dibenarkan syara' berarti telah
memutuskan tali pernikahan yang agung. Dan

itu terlarang dalam Islam. Disebutkan dalam

hadits, "\X/anita mnna saja yang memnta talak

kepada sunniny a, maka ia har am merrcium aroma

surgn." (HR. Ashabus Sunan dan dishirhihkan

olehAl-Albani)

Keempat, berkhalwat dengan lelaki yang

bukan mahram. Berapa banyak bermula dari
'lezatnya' khalwat, hingga akhirnya banyak istri

yang terjerumus ke dalam perbuatan terlaknat?

Yakni selingkuh, menjalin hubungan asmara

clengan lelaki lain. Na'udzubillah. Betapa

tersakitinya hati strami, mclihat istrinya
' berkhian at' kcpadanya. Rastrl g-t bersabc'l ir,

" J anganlah scordng luki-laki berklulwat clengan

scorang wanitu kaawli bersamtt mtrlvumnya." (HR.

Br,rkirari dan Muslim)

Demikian juga, tern'rasuk perbutrtan
menyakiti suami, jika istri suka menyebarkan

rahasia suaminya, dan membelanjakan harta

suami secara tidak benar. Sungguh, Allah akan

melaknat istri yang berbuat zhalim kepada

suaminya. Sebagaimana juga 'doa kemurkaan'

akan meluncur dahsyat dari bibir para bidadari
yang bermata jeli sebagai sebuah bentuk protes

abadi, "Jangan sakiti'suamiku'. Semoga Allah
membinas aka nmu!" Wallahu a' lam bish'shaw ab.

(Muhammad Albani)

s9e€g
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Bukan bermaksud membesar-besarkan
perbedaan pend:rpat. Akan tetapi uraian ini
adalalr bagian darrbayan atau keterangan yang

sifatnya ilmiyah. Perbedaan pendapat dalam

masalah ini juga bukan perbedaan dalam hal
yang fundamen melainkan hanya persoalan

furu' atau cabang saja. Namun demikian, perlu

kiranya kita mengkaji secara langsung
perbedaan ini agar lebih mengilmui. Sehingga
pilihan amal kita berlandaskan ilmu, bukan
sekedar ikut-ikutan.

Gntang qmffi dalamshalat Shubuh, para

ulama' berbeda pendapat tentang hukumnya.
Syafi'iyah (ulama bermadzhab Syafi'i) dan
Malikiyah (ulama bermadzhab Maliki)
berpendapat bahwaqmut dalam shalat Shubuh
pada rakaat kedua setelah ruku' hukumnya
sunah. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam
sebuah hadits bahwa Anas bin Malik berkata,
"senantiasa Rasulullah ffi melakukan qln'Lut

pada shalat Shubuh hingga akhir hayat beliau
(wafat)." Hadits ini diriwayatkan oleh Imam
Ahmad, ad Daruquthni, al Hakim, al

Baihaqi, al Baghawi dan yang lainnya.

Sedangkan madzhab Hanbali dan
sebagian pengikut Hanafiyah berpendapat

bahwa qunut dalam shalat Shubuh tidak
disyariatkan kecuali qunut nazilah, yang
pelaksanaannya bukan pada shalat Shubuh

saja, melainkan paila shalat fardlu yang

lainnya. Dalilnya adalah hadits yang
diriwayatkan oleh Anas; "Sesungguhnya
Nabi tidak melakukan qumzt kecuali ketika
mendoakan kebaikan atau keburukan
kepada suatu kaum." (HR. Ibnu Huzaimah).
Adapun Hanafiyah (ulama pengikut
madzhab Hanafi ) berpendapat b ahwa Enwt
dalam shalat Shubuh dan lainnya adalah

mansukh (sudah dihapus hukumnya) dan

termasuk perbuatan bid'ah.

Yang lainnya berpendapat, boleh
melakukan qunut dan boleh pula
meninggalkannya. Ini merupakan pendapat

At Gauri, Ibnu Jarir At Thabari dan Ibnu
Hazm. Mereka berpendapat demikian
setelah mengumpulkan beberapa hadits

y:'rng menyebutkan bahwa kadang Rasr"rlullah

g; pada sl-ralat-shalat tertentu n.relakukan qrrnr.it

dan di lain waktu meninggalkannya, hal ini
menjadi pelajaran bagi urnat bahwa mereka

diperbolehkan memilih antara mengerjakan

atau meninggalkannya.

Dengan demikian melakukan qunut dalam

shalat Shubuh masih dipersilisihkan hukumnya

oleh para ulama', apakah sunnah atau bid'ah.

Ulama'yang berpendapat sunah berdalil dengan

hadits-hadits yang mereka anggap shahih dari

Nabi S. Sedangkan yang berpendapat bukan

sunah bahkan bid'ah menyebutkan bahwa

hadits-hadits yang dijadikan landasan oleh
mereka yang mensunahkan qunm dalam shalat

Shubuh adalah lemah. Diantaranya adalah

hadits Anas diatas. Ada seorang rawi dalam

hadits tersebut yang bemama Abu Ja'far ar-Razi.

Menurut ulama' ahli hadits, dia banyak berbuat

ar-risalah
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salah dan kurang kuat hafalannya bahkan Ibnu
Hibban menyebutkan: ia sering membawakan
hadits-hadits munkar dari orang-orang yang
masyhur. Dengan demikian haditsnya tidak bisa
dijadikan hujah/dalil. Atau kalau toh ada hadits
shahih yang diladikan sandaran oleh mereka
yang mensunahkannya, maka yang dimaksud
adalah qunut yang berarri berdiri lama dalam
shalar, karena Rasulullah ig berdiri lama sekali
dalam shalat Shubuh setelah ruku'.

Begitu pula jika Rasulullah ffi melakukan
qunut dalam shalat Shubuh sampai meninggal
dunia, niscaya para sahabat terutama Khulafaur
Rasyidin akan mengerjakannya. Kenyataannya
tidak, padahal mereka adalah orang-orangyang
semangat dalam menjalankan sunah Rasulullah
ffi.

Dari Abi Mijlaz, ia berkata: 'Aku pernah
shalat Shubuh bersama Ibnu 'Umar, tetapi ia
tidak qunut." Lalu aku bertanya kepadanya:
Aku tidak lihat engkau qanur Shubuh?, Ia
jawab: Aku tidak dapati seorang sahabat pun
yang melakukan hal itu."'

Imam Ibnul Mubarak berpendapat: tidak ada
qunut di shalat Shubuh. Imam Abu Hanifah
berkata: "Qunut Shubuh (terus-menerus itu)
dilarang." Abul Hasan al-Kurajiy asy-Syafi'i
(wafat th. 532H), beliau tidak mengerjakan
qunur Shubuh. Ketika ditanya, "Mengapa
demikian?" Beliau menjawab, "Tidak ada saru
pun hadits yang sah renrang masalah qunut
Shubuhl"

Pendapat yangrajih (kuat, unggul) adalah
tidak disyari'arkannya melakukan qanur
Shubuh secara terus menerus. Dengan kata lain
ia adalah sunnah'aridhah (kadang kala) bukan
sunnah daimah (langgeng). Beliau
mengerjakannya karena ada sebab yaitu untuk
mendoakan kebaikan (kemenangan) bagi
kaum muslimin dan mendo'akan kecelakaan
(kebinasaan) bagi kaum kafir atau musyrikyang
menjadi musuh Islam -itulah yang disebut
dengan qunut nazilah- dan beliau
meninggalkannya ketika sebab tersebtit sudah
tidak ada.

Shalat dibelakang imam yang melakukan
qznut Shubuh.
Lantas bagaimana sikap seorang makmum yang
shalat dibelakang imam yang melakukan 4unur?.
Imam Abu Hanifah dan imamAhmad berbeda
pendapat renrang masalah ini. Imam Abu
Hanifah berpendapat: makmum tidak
mengikuti imam. Alasannya bahwa qunut
Shubuh iru adalah hukum maruukh (yang telah
dihapuskan), sebagaimana.takbir ke lima pada
shalat jenazah. Walaupun Abu yusuf
berpendapat bahwa makmum harus'tetap
mengikuti imam, sebagaimana pendapat imam
Ahmad, tetapi pendapar yang dtpilih pada
madzhab Hanafiyah adalah makmum berdiri
diam saja. Sedangkan Imam Ahmad
berpendapat bahwa makmum mengikuti imam,
alasannya agar makmum tidak menyelisihi
imamnya. Karena para sahabat, tabi'in; dan or.
ang.orang setelah mereka terus menerus
bermakmum kepada sebagian yang lain,
padahal ada perselisihan di anrara mereka dalam
masalah furu',

Syaikhul Islam ,o,b berkata: ',Oleh karena
itulah sudah selayaknya bagi makmum untuk
mengikud imamnya terhadap perkara yang
didalamnya menerima medan ijtihad. Maka jika
rmant qunut, hendaknya dia tlunut bersama
imam. Dan jika imam ridakqunut maka jangan
qunat. Sebab Nabi g bersabda: 'lmam iru
dijadikan untuk diikuti.' Dan beliau bersabda:
'Janganlah kalian menyelisihi hnam-lmam
kalian.' Dan juga telah shahih dari beliau saw
bahwa beliau bersabda: 'Mereka (para imam)
shalat untuk kalian, maka jika mereka benar,
maka (pahala iru) untuk kalian dan juga untuk
mereka, dan jika mereka salah, maka (pahala)
bagi kalian dan (dosa) atas mereka."

Syaikh Utsaimin pernah ditanya tenrang
bagaimana sikap makmum ketika imam
melakukan qznur Shubuh? Beliau menjawab,
"Boleh bagi makmum untuk mengikutinya dan
mengaminkan doanya, tetapi jika dia shalat di
belakang imam yang tidakberquru.tt itu lebih
baik." Wallahu a'lambis shawab. (abu Hanan)
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Tak Ada
Manusi.a ffmnry

ercayakah Anda, bahwa tak ada
manusia di duhia ini yang sama
persis? Mungkin kita pernah

mendapati dua orang kembar yang raut
mukanya sama persis, hingga kita sulit
membedakan satu sama lainnya. Namun
percayalah, pasti ada perbedaan di antara
mereka.

Demikian pula, setiap manusia di dunia
ini pasti berbeda. Salah satunya adalah
bentuk garis-garis pada jari, atau yang
lazim kita sebut sebagai 'sidik jari'. ya,
karena sidik jari bersifat unik. Setiap
orang yang hidup di bumi mempunyai
setelan sidik jari yang berlainan. Semua
orang yang hidup sepanjang sejarah juga
mempunyai sidik jari yang berbeda-beda.
Sidik ini tak akan berubah selama hayat
seseorang kecuali jika terjadi kecelakaan
besar.

Karena sifat unik inilah, sidik jari
dijadikan sebagai salah satu bukti
identitas seseorang yang berlaku secara
internasional.

Namun tahukah Anda, ternyata sidik
jari baru mulai diperhatikan pada akhir
abad ke-19. Berawal dari tulisan seorang
ilmuwan lnggris Henry Faulds pada 1gg0
yang menyatakan bahwa sidikjari orang-
orang tidak berubah sepanjang hayat
mereka, dan bahwa terdakwa-terdakwa
bisa diyakinkan dengan sidik jari yang

mereka tinggalkan di permukaan benda
seperti kaca.

Lalu pada tahun 1884, untuk pertama
kalinya seorang pembunuh ditentukan
dengan identifikasi sidik jari. Sejak itutah,
sidik jari telah menjadi metode yang
penting untuk identifikasi. Namun sekali
lagi, sebelum abad ke-19, kebanyakan
orang tak pernah mengira bahwa bentuk
sidikjari mereka yang bergelombang itu
mempunyai makna atau merupakan
catatan yang berharga.

Dan tahukah Anda, pada abad ke-7,
Al-Qu/an telah menunjukkan bahwa ujung
jari manusia mengandung karakteristik
yang penting.

"Apakah manusia mengira bahwa
Kami tak akan mengumputkan tulang-
tulangnya? Ya, bahkan Kami mampu
menyusun kembali ujung jari-jarinya.,,
(QS. Al-Qiyamah: 3-4)

Sifat unik sidik jari sekali tagi
membuktikan kepada kita bahwa tak akan
pernah ada manusia yang sama diseluruh
dunia. Bukankah Allah telah memutuskan
tentang nasib seluruh manusia, sejak dari
Nabi Adam hingga manusia terakhir
kelak? Semuanya telah tercatat sempurna
di Lauhul Mahfuzh.(noe)

:rr.-r.isal:rh
No.85lr'ol.Vlll/1 Jumadil Akhir- Ra1ab1429 H / Juti 2008



di Madinah. Aset terbesar dan yang paling ia

sukai adalah Kebun Bairaha' yang terletak di

depan masjid. Nabi$biasa masuk danminum

air di dalamnya. Ketika turun ayat Allah,

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada

kebajikan (1ang sempurna), sebelum kamu

menafl<ahkan sebahagian harta 1 utg kwnu cintai'

Dan apa saja lang kamu nafuahkan, maka

sestmggulvrya Allah mengetahuirrya." (QS. Ali
Imran92)

Seakan tak ingin didahului orang lain, Abu

Thalhah segera menyambut tawaran tersebut,

"Wahai Rasulullah, telah turun wahyu kepada

Anda " Kamu sekali'kali tidak sampai kepada

kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu

menafl<ahkan sebahagian harta 7 mg kamu cintai'

" Sedangkan harta yang paling aku cintai adalah

Bairaha', maka kebun itu aku sedekahkan

untuk Allah, saya mengharap kebaikan dan

pahalanya di sisi Allah Th'ala. Maka kelolalah

sesuai dengan apa yang Allah perintahkan

kepada Anda wahai Rasulullah."

Begitulah karakter para sahabat' Mereka

paling bersegera dalam merespon tawaran

kebaikan. Karena mereka tahu, ada nilai lebih

bagi orang yang menyegerakan kebaikan.

Lebih Dahulu, Lebih Utama
Semangat untuk menjadi orang pertama dalam

kebaikan telah membawa keuntungan bagi

ar- ris al ah
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yang sahabat Ukasyah bin didoakan

Nabi termasuk 70.000 orang yang masuk jannah

tanpa higab. Suatu kali Nabi ffi bersabda,

'1 .o,1 ', o to, . !-." t- al o i,6', o' t,t o.'
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'Akan masuk jannah segolongan umatku

yang berjumlah ?0.000, wajah mereka bersinar

laksana bulan." (HR Bukhari)

Seketika Ukasyah bin Mihshan berdiri

sembari berkata, "'Wahai Rasulullah, berdoalah

kepada Allah untukku, agar aku termasuk

dalam gologan mereka'" Nabi Pun
mendoakannya, "Ya Allah, jadikanlah ia

termasuk golongan mereka." Menyaksikan

kejadian itu, seorang Anshar ikut berdiri dan

berkata, " Wahai Rasulullah, doakan pula

untukku agar aku termasuk ke dalam golongan

mereka." Rasulullah ffi bersabda, "Ukasyah

telah mendahuluimu." (HR Bukhari)

Begitulah, peluang kebaikan, kadang tak

terulang kedua kali. Selayaknya kita bersegera

mengambil peluang kebaikan' sebelum orang

lainmendahului.

Dalambanyak amal shalih, Allahdan Rasul-

Nya telah menyebutkan dalam banyak tempat

tentang keutamaan orang yang lebih dahulu

beramal shalih' Namun Allah melebihkan

pahala orang yang lebih dahulu melakukan



kebaikan. Dalam hal sedekah dan berjihad,
Allah berfirman,

"Tidak samd di antara kamu orang yang
menafl<ahkan (har tany a) dan b erp er ang s eb elum
penaklukan (Mekah). Mereka lebih tinggi
derajatnya daripada orang-orang Jc;ng
menafkahkan (hartarrya) dan berperang sesudah

itu, Allah menjanjikan kepada masing-masing
mereka (balasan) y ang lebih baik " (QS. al-Hadid
10)

Dalam hal shalat, Allah melebihkan
keutamaan shaf pertama dibanding shaf
berikutnya. Begitupun dalam hal mendatangi
shalat Jum'ar, Nabi ffi bersabda,

"Barangsiapa yang mandi di hari Jum'at
seperti mandi janabah, kemudian berangkat pagi
ke masjid, maka seakan ia berkurban unta besar,
dan barangsiapa berangkat di waktu kedua,
seakan ia berkurban sapi, barangsiapa yang
berangkat di waktu ketiga seakan berkurban
domba yang telah bertanduk, barangsiapa yang
datang di waktu yang keempat seakan ia
berkurban ayam, dan barangsiapa yang
berangkat di waktu yang kelima, seakan ia
berkurban telur." (HR Bukhari dan Muslim)

Mendapat Pahala dari Orang yang Mengikuti
Jejaknya
Bukan saja dari sisi keutamaan yang lebih, or-
ang yang mempelopori suatu kebaikan akan
mendapatkan pahala setiap ada orang yang
mengikuti jejaknya dalam berbuat baik.
Rasulullah ig bersabda,

44t t. -at41, {*> 4:4
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"Barangsiapa yang mempelopori suatu
sunnah yang baik, ia mendapat pahala amalnya
dan pahala orang yang mengikuti setelahnya,

tanpa mengurangi pahala orang yang
mengikutinya." (HR Muslim)

Sudah semesrinya pelopor kebaikan
mendapat nilai lebih, bahkan mendapatkan
pahala orang yang mengikutinya. Karena pelopor
menuntut pengorbanan dan resiko. Mungkin
dipandang aneh, menyalahi kebiasaan umLrm,
menentang arus, menyelisihi adat dan berjuang
sendiri.

Ini jelas berbeda nilainya dengan orang
menjalankan suatu syariat setelah ada orang lain
ada yang melakukannya.Belum berani berjilbab
sebelum ada yang mendahului, belum berani
meninggalkan bid'ah sebelum ada yang
memulai, begitupun dalam hal urusan lain.
Meskipun orang yang mengikuti itu
mendapatkan pahala, namun orang yang
memelopori lebih utama, dan lebih.banyak
pahalanya.,

Kemudahan di Akhirat
Para pelopor kebaikan, yang bersegera dalam
ketaatan, akan mendapat kemudahan di
akhirat, setelah kemudahan di dunia. Di
barzakh, akan didatangi amal shalihnya yang
berujud laki-laki tampan, bagus pakaiannya dan
harum baunya, lalu berkata, 'Aku adalah amal
shalihrnu, demi Allah, Anda adalah orang yang
bersegera dalam ketaatan kepada Allah, lamban
untuk bermaksiat kepada-Nya, semoga Allah
membalas kebaikan unrukmu." (HR Ahmad)

Mereka juga mendapat kemudahan dalam
hisab, bahkan Ibnu Abbas menyebutkan bahwa
"saabiqun bil khairaat", orang yang berlomba
dalam kebaikan dalam Surat Fathir 32 adalah
orang yang masuk Jannah tanpa hisab, seperti
disebutkan oleh Ibnu Katsier dalam tafsirnya.

Begitupun ketika meniti shirath, orang
paling bersegera dalam keraatan adalah orang
yang paling cepat meniri shirarh, dan merekalah
yang lebih dahulu masuk j ann ah. \Ya fii dTaalika,

f al ytanaaf asil mutmaafixnut, dan untuk yang
demikian itu, hendaknya mereka berlomba-
lomba. Vallau a'lan (Abu Umar A)

ar -risalah
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Al.Koko Dewasa ...

A2.Koko Renala . ...

. Rp 580 rb I Kodi

= Rp 480 rb i Kodi

= Rp. 760 rb / Kodi

= Rp 600 rb i Kodi

= Rp 400 rb / Kodi

= Rp. 500 rb / Kodi
. Rp 900 rb ' Kodi

B11. DasterPendek

B12 l\4ukena Bordir

11. ILirr IIrr-lrrrr'ilr li'rrlrit
81 Ji,bah Sanwos .. =RP 760'n Kod'

82. Krudung Burdah Sepaha= Rp. 760 rb i Kodi

83. Jubah Tessa Halus Adem'Rp 900 rb t Kodi

84. Jubah Tessa Kombinasi. = Rp 920 rb I Kodi

85.a Jubah Bordrr Terjangkau= Rp 760 rb / Kodi

85 b Jubah BordirTessa muiai..l' Rp. 990 rb I Kodt

86. Krudung Kaos Sedang' Rp 320 rb 'Kodt

BT Krudung Babat Sedang'Rc 440 rb'Kodt

88. Krudung Sanwos Sepaha'Rp 620 rb Kodr

89. Roklkulot daleman iubah 'Ro 460 rb I Kod

Bl0. Daster Panianq mulai ... = Rp 500 rb I Kodr

= Rp 440 rb Kodr

= Rp 1 360 rb Kodi

813. BaluAtasan..... l\'1ulai.'Rp 500 rb i K0di

814. Kr"ounq Borcl r Seq 4 : Qr 700 ro Kod

www.azzams-collecttons co nr
email : azzam col@Yahoo.com

Kiblatnya Busana Muslim

A tF0ll
Gollection's

( enrdnr Rt 06 Ru',.XV i1. puntodcvJo, Sukoharjo

Tclp. 0271-798 6022

8;tl tt M ttslint a h (P I) ttt)
I L .1ul),rl: ler,;t lr) os ' k.!rrlt)rrr.rsl Iil) 523 1100. I l'jrr

li, .lub.rlr trsa rre(rr Rp !t2U 000 I isn

| .iubah bordrr bawah Rl) 684 000 r lsn

t,l Jul)rlr iror(lrr lill)Lrr Rp 583 00{i.' ' srr

t, Jlibah l)or(jil lur!s Rp. U04.001t - 'lsn
tt Julrah l)r)rdr + kerldurr(t Rp1 284 {)l-10 - ' lsn

I .lrilrlr polos r ko(ldtrng Rp. 894 000.- I sn

lti Sctl);rrJ (:o,rir;r nrrrsl ilrah tror(jrr sirltrr Rpl 044 000 1 lsn

tL Jubah bor(lrr salirr Rp 840 000 - l isn

tt Kr-.rudunLtkaosbordrr ltp 348000.-/lsn
Ii K.)(r{jun!} kaos bill)al Rp 394 000.- / lsn

I l):rttr)r pirrtlirnq satltLttlgl Rp 32'1 000' I lsn

tLr D.rst(ir penil.rk s;lnlLrrrg Rp 244 000'- / lsn

t,, Daster balry dol, !]p 244 000 - i lsn

t,' B;rl)y doll:i;rillirr(t Rp 324 000.- i lsn

lf l(aor krkr nlusllfirh Rp 65 000 - i lsn

1,1 Kaos krkr lerrrpol Rp' 84 000 - I stl

;[i. l l*,i.;.'j-
'M':'liil"liHarga bersaing nutu tetap

I Mener'ma Pemesanan melalui SMS
' 1 kodi isi 20 Potong

: ,, 1,,,,,

hw &
hw: rue" 

" 1.., ., . a .: ,r -r .

m.,",'
ffiitB'it;l sarur
ffiJr5;;1P'

(Bank Cenlral Asia)

Nr q.r Br,liSilr 900.0213899
/Bank fuluanralat lndo)

Jln. Slaruet

A3.Jubah Saudi Paniang

A4.Gamis Pendek ..... .. .

A5.Celana lkhwan Kalun

A6.Celana lkhwan Tessa

AT.Stelan Gamis . . .. ....

Baju Muslim (Put/a)
Ilir Koko (lewasa
I ll, l<oko rerrrala
ll. Cnnrs prklslan
I l,i Sllrlao g.rrllrs
ll. J!rb:ih silU(li Paniiln!:l
ll1 Cclan;r rkhwan kalun
Il! C(,lirrl rkhwan less.t
lll lii,lciirr k()ko,lrrirk

{*.}mEslw'ffiffi,i1
*

Jubah Jubah
Polos Neci

Hub:085.2290.21970 InlslGtllrlGlGrlr!:
t . ljalll r\11.1{ An r Ahmad zainuddin Lc.
C1. Stelan K0k0 Pa .. ... -- mulai Rp 500 rb Kudr N0 R€r, BS[1 S0l0 012.0066.344
C2. Stelan Gamis SD . . = mulai Bp 999 '! ,5:91 (Bank Syariah N{andiri)
C3.Slelan/Bajuanakpulri = mulai l]p 999'|., 5"1 N0 Rer B\r srb b12.929.6967
c4. stelan Kaos 1.3 tahun " mulai Rp 240 rb ,Kodr 

ignt syart an soto)

fGr.irE !ftlhll.tt: N0 R€k 8CAScro 393.022,8035

r Minimal PembeUan grosir ll4 kodi {5 potong)per item
I SMS kode atau nama baju. jumlah dan almat anda
i Konffma.sikm trmsfer uang di rekening bank yang anda pilih !

* Ongkos kirim ditilggung pemesm' Umg sampai barang dikirim

' Onfuos kirim sesuai ttrif di kantor pos + ongkos kuli'
*Untuk paket minimal pembelian 1 0 potong baju atau lebih dari 3 kg

.i:i

hT Jubah
ir[ eordir
no Tabrtr

Jubah
Bordir
Bawalr
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Rp. 33ij.000 '/ lsn
Rp 288 000,- / lsn
Rp.336.000.- i ls,]
Rp.480 000,- l lsn
Rp.,120 000,'/ lsn
Rp. 216.000.- / lsn
Rp 276 000 - / lsn
Rp 25 000.- i @
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Dengan nama Allah, Aku berlindung kepada-Nya

dengan kemuliaan dan kekuasaan-Nya dari
keburukan rasa sakitku ini-*
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I z. Jubah K. Salur Polos
I a. Luo"r' K. salur BordirI 4. Jrnrh Setelan Kerudung Selutut

5. Jubah Setelan Kerudung Jumbo / Sebetis
6 Jubah Bordir Tabur Tesa

7. Jubah Bordir Tabur Kain Halus
8. Jubah Setelan Bordir + Kerudungnya
9. Kerudung Tesa Jadi

10. Kerudung Kain Sanwos Jadi
11. Kerudung Kotak Kain KelY 1,5m
'12. Kerudung Kain Babat XL
13. Kerudung Kain Babat L
14. Kerudung Kain Babat M
15. Kerudung Kain Babat S
16. Kerudung Kaos PE Bordir L
17. Kerudung Kaos PE Bordir M

18. Kerudung Kaos PE Bordir S
19. Kerudung Balilth - TK
20. Koko Pakistan Sanwos
21. Koko Pakistan DobY
22. Koko Pakistan Tesa

, 2g.Aneka parfum non alkohol berbagai
macam aroma Btl4cc / Rollon

24. Minyak Zaitun Btl Kcl / Sedang', ZS Kaos Kaki ljtihad wa Taqwa

i" Zo Kaos KakiJempol ljtihad wa Taqwa

rl
Ketehtuan Pembelian :

@ Menerima Pemesanan melalui SMS
@ Ongkos kirim ditanggung Pemesan
o Uang samPai, barang dikirim
@ Konfirmasikan apabila sudah transfer uang

@ Harga sewaktu-waktu dapat berubah

Menerima berbagai pesanan seragam :

Apabila Anda berminat meniadi mitra bis-nis kami
Hubungi : a'n. Mar'atus - Sholihah

Flexi.0271 5868413 Hp.081 329 089 653

Rp. 504.000 /Dsn
Rp. 720.000 /Dsn
Rp. 840.000 /Dsn
Rp. 852.000 /D'sn
Rp. 1 .200.000 /Dsn
Rp. 576.000 /Dsn
Rp. 600.000 /Dsn
Rp. 1.236.000 /Dsn
Rp. 360.000 /Dsn
Rp. 252.000 /Dsn
Rp. 360.000 /Dsn
Rp. 324.000 /Dsn
Rp. 264.000 /Dsn
Rp. 228.000 /Dsn
Rp. 156.000 iDsn
Rp. 360.000 /Dsn
Rp. 300.000 /Dsn
Rp. 216.000 /Dsn

- TPA/TPQ
- TKIT

- SDIT
-dil

Rp. 1 20.000-1 92.000 lDsn
Rp. 324.000 /Dsn
Rp 360.000 /Dsn
Rp. 480.000 /Dsn
Rp. 24.000 / 96.000 /Dsn

Rp. 24.000 / 60.000 /Dsn IRp. 72.500 /Dsn IRp. 84.000 /Dsn I

Pengiriman via Rekening
a.n. Mar'atus - Sholihah
Kenteng Rt.O2 / 03 Ngadirejo, Kartasura
BSM. Cab. Solo, No. rek.0127Q18227
BNI Syariah Cab. Surakarta, No. rek.
0142527309

Pengiriman via Wesel
a.n. Mar'atus - Sholihah
Kenteng Rt.02 / 03 Ngadirejo, Kartasura



Diasuh oleh dr. Abu Farros
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A p"prn bentuknya sebagai konsumen harus berprinsip bahwa

I.f "setiap obat adalah racun bagi tubuh yang sehat". Dia akan
, lbermanfaat bagitubuh manakala dibutuhkan. Tentunya.ketika' .

badan sakit atau kekurangan zat itu.
Beberapa orang awam begitu melebih-lebihkan indikasi suatu obat
padahal belum indikasi (belum terlihat ada gejala). Misalnya seorang
anak tiba-tiba diberi suplemen anti amandel karena teman seusianya
banyak yang menderita amandel, padahal anak tersebut masih sehat -
sehat saja. Ada juga yang karena melihat begitu banyak orang yang
menderita asam urat, ketika menemukan pada dirinya satu gejala yang
mirip penderita itu, ia ikut-ikutan minum jamu asam urat. Mestinya dia
harus periksakan dulu kadar asam uratnya. Belum tentu dokter akan
memberikan penurun asam urat, kalau memang masih bisa dikurangi
dengan diet dan didukung dengan aktifitas fisik.
Kita harus proporsional dalam mengkonsumsi suatu obat ataupun
suplemen. Pertimbangkanlah aspek cost, benefif, and risk Yaitu
mempertimbangkan antara harga obat, manfaat dan risiko yang didapat.
Buat apa membeli sesuatu yang mahal, tapi pada akhirnya justru
meracunitubuh. Begitu pula kepada produsen obat harus proporsional
dan objektif dalam memberikan informasi kandungan, kegunaan, efek
samping, maupun hal- hal lain yang harus diperhatikan. Jujurlah
selaku produsen, karena informasi dari anda adalah pijakan para
konsumen.

Itr



A da akhir karena ada awal. Maka ketika

A titlk a*al telah ditetapkan, yang tersisa

/ \"mudia. adalah p.i1"lrr,"r, menuju

akhir, serta bagaimana memberi arti perjalanan

yang ada. Karena meski menempuh jalan yang

sama, tidak akan pernah ada dua perjalanan

yang persis sama. 'Walaupun ia dari pilihan

sekian juta, bahkan milyaran manusial

Kini, kita sedang menempuh perjalanan

itr.r.. Awalnya telah dimulakan jauh bahkan

sejak perten'ruan sperma dan ovum di rahim

para ibunda, dahulu kala. Yang atas izin Allah,

menghasilkan embrio manusia. Yang kemudian,

sebagai hamba, kita berjalan di atas sebuah

kepastian tujuan penciptaan, ibadah! Kita
menyembah dan menyerah kepada Allah saja,

seperti perjanjian yang dahulu pernah kita
lakukan.

Yang kita miliki sekarang adalah rangkaian

hari-hari. Di mana setiap perjalanannya adalah

mengurangi sebab ia tidak akan mundur ke

belakang lagi. Dan hidup adalah pertaruhan

pilihan, yang hanya boleh terjadi sekali sebab ia

tak mungkin terulang lagi. Padanyalah nilai

perjalanan kita ditentukan, baik buruknya,

sukses gagalnya.

' Pilihan yang benar hanyalah beribadah kepada

Allah, bahkan hingga datang keyakinan, yakni ajal

kita. Sebuah kewajiban abadi yang telah tertulis di

dalam kitab-kitab suci samawi, dan menjadi tugas

risalah para rasul dan nabi. Ia juga bahkan menjadi

tujuan penciptaan langit dan bumil

Kewajiban ini tidak berhenti meski nyawa kita

berpisah dengan raga. Karena kita, hakikatnya,

hanyalah berpindah ke alam lain, barzakh' Yang

selesai di dunia ini dengan kematian kita adalah

ibadah yaqg bqrupa taklif (tugas syariat); perintah

dan laran'gan Allah- Ibadah kita di alam baizakh

ini berwujud jawaban atas pertanyaan tentang

sesembahan kita di dunia, juga tentang kerasulan

Muhammad. Dan jawaban'jawaban kita adalah

buah dari pohon ibadah kita kepada Allah di dunia'

Demikian juga saat kiamat datang, Allah akan

memerintahkan manusia untuk bersqjud kepada'

Nya. Maka hanya hamba-hamba yang beriman

yang mampu, atas izin Allah, melakukannya'

Sedang orang'orang munafik dan kafir tidak

mampu melakukannya walau sangat ingin' Inilah

ibadah kita pada saat itu'' 
Kewajiban ibadah ini akan terus berjalan

hingga hisab selesai dan taklif telah usai, dalam

bentuk yang lain. Hamba-hamba terpilih yang

memasuki jannah, akan tetap beribadah'
Wujudnya adalah tasbih terus menerus beriringan

rlengan hembusan nafas mereka tanpa letih dan

lelah. Subhanallall
Maka jika ada manusia yang mendakwakan

dirinya telah sampai kepada satr mdqam tertentu

(wushul) dimana kewajiban ibadahnya telah gugur,

itu adalah dusta, zindiq, bahkan bisa sampai kafir'

Karena dia, hakikatnya, telah melepaskan dirinya

dari agama.

Sebab, selain menjadi kewajiban abadi,

beribadah kepada Allah bersifat kumulatif' Hingga

jika semakin tinggi maqam seorang hamba, akan

semakin besar pula ketundukannya kepada syariat

Allah. Sebagaimana Raiulullah S pun berdakwah

menegakkan syariat, serta menjalankan shalat

hingga kaki beliau bengkak'bengkak' Lalu, atas

nama apa kita merasa bisa terbebas dari syariat?

WaIIahua'lam!
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LAYANAN TELEPON BEBAS PALSU:

027 l-726452
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HIDUP RUKUN

DENGAN IBU MERTUA
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MENGINTIP
INDAHNYASURGA

JANGAN MAU
DIGANGGU SETANI
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SENI MENGAMBIL
KEPUTUSAN

Rp. 3s'00o,'
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MELINTASI SHIRATH PENGADILAN
MENGGAPAI SYAFAAT AKHIRAT."- 

Rp. 27.OOO,' RP. 39.OOO,'

masalah Perjodohan, karir,

pendidikan, rumahtangga, hingga masalah

negara. Bahkan, saat sebuah keputusan telah

diambil, kebimbangan kadang masih pula

menyertai. Nah, lstikharah hadir sebagai

sarana agar segala keputusan yang kita ambil,

a-D
TD
.D
3D
al
3D
ID
TD

BELA.'AR SABAR
DARI MANUSIA, PILIHAN
Rp. 3s.OOo,-

cocok dengan "kehendak langit" dan

menjadikan kita ridha terhadap keputusan

takdir, apaPun itu.

Buku ini mengupas sisik-melik shalat
lstikharah. Mulai dari anjuran kuat Nabi SAW

untuk melaksanakannya, hingga uraian sekian

manfaat yang kita peroleh setelahnya' Selain

itu, buku ini juga memuat
tuntunan Praktis
pelaksanaan shalat
lstikharah agar sesuai
dengan sunnah Nabi
SAW. Termasuk juga aPa

yang harus dilakukan
setelah istikharah.

Shalat lstikharah o
14X20.5 cm 1128 hal
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